รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจยั การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน
: เครื อข่ายคุณค่ายางพารา

โดย
นายศานิต เก้าเอี้ยน และคณะ
มีนาคม 2553

สัญญาเลขที่ RDG5240011

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจยั การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน
: เครื อข่ายคุณค่ายางพารา

คณะผูว้ จิ ยั
1. ศานิต เก้าเอี้ยน
2. นุชริ นทร์ อยูอ่ าํ ไพ
3. ปิ ติ กันตังกุล
4. พลอยไพลิน ศิลาเกษ

สังกัด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็ นธรรม

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(ความเห็นในรายงานนี้เป็ นของผูว้ จิ ยั สกว.ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไป)
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คํานํา
คณะวิจยั ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนในการจัดทําโครงการนี้
ขอขอบคุณ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์ ผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั ขอบคุณ
ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุ ณาให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งรายงานวิจยั ให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
วิชาการสหกรณ์ทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้อย่างดียงิ่ ขอขอบคุณกลุ่ม
เกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ บริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย และชุมนุมสหกรณ์การผลิตและการตลาดจีน
(ACFSMC) ที่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้ความร่ วมมือให้คณะวิจยั เข้าศึกษาดูงานเป็ นอย่าง
ดี
คณะผูว้ จิ ยั
มีนาคม 2553
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ตั้งแต่ปี 2545 ราคายางพาราทุกประเภทมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งราคายางแผ่นดิบในปี 2545 มีราคาเฉลี่ย
เท่ากับกิโลกรัมละ 45.57 บาท และได้เพิ่มขึ้นจนสู งสุ ดในปี 2551 ในเดือนกรกฎาคมโดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 99.43
บาทต่อกิโลกรัม หลังจากนั้นก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จนมีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัม 30.20 บาทในเดือนธันวาคม
2551 จากความผันผวนของราคายางพาราก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแก่ผเู้ กี่ยวข้องในโซ่ อุปทาน
ช่วงราคาสู งก็จะเกิดผลดีกบั ชาวสวนยาง ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ผแู้ ปรรู ปที่ใช้ยางพาราเป็ นวัตถุดิบก็มีปัญหา
เรื่ องต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และเมื่อราคาตกตํ่า ชาวสวนยางก็เดือดร้อน เพราะทําให้รายได้ลดลง แต่ผแู้ ปรรู ปได้รับ
ผลดีที่ทาํ ให้ตน้ ทุนการแปรรู ปลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดปั ญหากับผูท้ าํ หน้าที่การตลาดกลางนํ้า ทําให้มีรายได้ไม่
ยัง่ ยืนและเกิดการขาดทุนในการทําธุ รกิจ ถ้าหากไม่มีการวางแผนเตรี ยมรับสถานการณ์การผันผวนของราคา ซึ่ ง
เกษตกรชาวสวนยางพาราส่ วนใหญ่มีสวนยางพาราขนาดเล็กและเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หรื อเป็ นสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ซึ่ งสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ในการบริ หาร
จัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ โดยการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรมของสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญชนิ ดต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่ งได้รับทุนการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ซึ่ งเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่หนึ่ ง จึงเห็น
ได้วา่ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรที่จะได้มีการทําวิจยั เครื อข่ายคุณค่าของยางพารา โดยเริ่ มศึกษาจากสหกรณ์
การเกษตรที่ มี การดําเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ยวกับยางพารา เพื่อใช้เป็ นตัว แบบ เพื่อ ประยุกต์ใช้ใ นการพัฒ นาเครื อ ข่ า ย
ยางพาราต่อไป ซึ่ งในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้เลื อกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็ นแกนนําในการพัฒนาเครื อข่าย
ยางพารา
การวิจยั ในครั้ งนี้ จะเป็ นไปในลักษณะของงานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมในการเชื่ อมโยงโซ่
อุปทานเพื่อการลดจุดอ่อนเครื อข่ายที่เป็ นอยูแ่ ละการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้ จะได้ตวั แบบเครื อข่ายคุณค่ายางพาราโดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด เป็ นแกนนํา เพื่อ
มุ่งดําเนิ นการในการพัฒนาโซ่ อุปทานเชิ งคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีพนั ธมิตรของเครื อข่ายธุ รกิจยางพารา
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุ ดท้ายเพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถลดต้นทุนการตลาดในการนําสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภค และมีการค้าที่เป็ นธรรม ซึ่ งจะส่ งผลต่อการประกอบอาชี พของชาวสวนยางพาราอย่าง
ยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรู้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการตลาดยางพารา
2. เพื่อสร้างตัวแบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงจากระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยาง
ผ่านโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้ าหมาย
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3. เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจยางพาราตั้งแต่ผผู้ ลิตถึงผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศภายใต้โซ่ อุปทานโดยมี
สหกรณ์การเกษตรเป็ นแม่ข่าย
4. เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะเป็ นนโยบายแก่รัฐในการสนับสนุ นการพัฒนาเป็ นของชาวสวนยางพาราอย่าง
ยัง่ ยืน
กิจกรรมการดําเนินการวิจัย
การดําเนิ นงานการวิจยั ในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 15 มกราคม 2552 ถึ ง 14 มกราคม 2553 ทางโครงการได้
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ประชุมร่ วมกับผูป้ ระสานงานเพื่อทําความเข้าใจในวิธีการวิจยั แบบเครื อข่ายตามวัตถุประสงค์
2. ประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเพื่อชี้แจงทําความ
เข้าใจในการทําวิจยั ร่ วมกัน
3. ประชุมร่ วมกับสมาชิกเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และเลือกสมาชิกที่ยนิ ดีเป็ นสวนยางพาราต้นแบบในขบวนการวิจยั
4. จัดทําฐานข้อมูลชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวโดยใช้แบบสอบภาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ผลิตยางพารา
6. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่ องการทําธุรกิจส่ งออกยางพาราโดยสถาบันเกษตรกร
7. จัดทัศนศึกษาดูงานการผลิตยางคอมปาวด์เพื่อการส่ งออก และประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและ
คณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรการทําสวนธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อหาความ
ร่ วมมือในการทําธุรกิจส่ งออกยางคอมปาวด์
8. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่ อง การทําธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เพื่อหาแนว
ทางการทําธุรรกิจยางพาราในอนาคต
9. จัดกิจกรรมพบบริ ษทั ผูส้ ่ งออกที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เพื่อ
ทราบข้อมูลและความคิดเห็นในการทําธุรกิจส่ งออกยางพารา
10. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการทําธุรกิจของ CHINA CO-Ops ณ กรุ งปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชนจีน
11. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตยางคอมปาวด์ของบริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย
ผลทีไ่ ด้ จากการวิจัย
เมื่อ 30 มีนาคม 2552 จังหวัดตรังมีเนื้อที่เพาะปลูกยางพารารวม 1.67 ล้านไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 1.33 ล้านไร่
ได้ผลผลิตเนื้ อยางแห้ง 336.13 แสนตัน เฉลี่ยไร่ ละ 253 กิโลกรัมต่อปี โดยในอําเภอย่านตาขาว มีเนื้ อที่เพาะปลูก
มากเป็ นอันดับเจ็ด เท่ากับ 157,640 ไร่ แต่ได้เนื้อยางแห้งมากที่สุดเท่ากับไร่ ละ 268 กิโลกรัมต่อปี การขายผลผลิต
ของชาวสวนยางพาราในปัจจุบนั มี 2 ลักษณะ คือ ขายในลักษณะนํ้ายางสด และยางแผ่นดิบ มีพอ่ ค้ารับซื้ อกระจาย
ทัว่ ไปทุกหมู่บา้ น โดยขายต่อผูร้ วบรวมในท้องที่ และผูแ้ ปรรู ปยางแผ่นรมควัน เป็ นต้น
การดําเนินธุรกิจซื้ อขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มี 3 ลักษณะ คือ
1. รับซื้ อนํ้ายางสดมาแปรรู ป เป็ นยางแผ่นรมควันซึ่ งปัจจุบนั สหกรณ์มีอยู่ 3 โรงงาน
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2. รับซื้ อยางแผ่นดิบจากสมาชิกและชาวสวนทัว่ ไป
3. เกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
โดยสหกรณ์ ก ารเกษตรย่านตาขาวให้ค วามรู้ เ รื่ อ งราคาภายในประเทศและต่ างประเทศ ให้เ งิ นทุ น
หมุนเวียนเครื อข่ายละ 500 ,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ชําระคืนโดยการส่ งมอบยางแผ่นรมควันที่เครื อข่ายผลิต
ได้ภายใน 7 วัน สหกรณ์ขายยางพาราทางการที่รับซื้ อจากสมาชิกและเครื อข่ายผ่านตลาดกลางหาดใหญ่ และขาย
ให้กบั ผูส้ ่ งออกโดยตรง
การบริ หารจัดการของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราห่วงโซ่อุปทาน การ
จัด ทํา ฐานข้อ มู ล ชาวสวนยางพาราที่ เ ป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรย่า นตาขาวจํา นวน 780 คน พบว่ า มี
ประสบการณ์การทําสวนยางพารามาแล้วโดยเฉลี่ย 21 ปี และร้อยละ 48 มีรายได้จากแหล่งอื่นๆด้วย โดยมีเนื้ อที่
ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรื อนละ 13.84 ไร่ โดยปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มากที่สุด เจ้าของสวนกรี ดยางเอง
มากที่สุดคือ คิดเป็ นร้อยละ 71.76 ชาวสวนส่ วนน้อยที่มีการปลูกพืชแซมพืชคิดเป็ นร้อยละ 18.97 โดยปลูกอ้อย
มากที่สุด รองลงมาคือ ไม้สะเดา ส่ วนการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารามีเพียงร้อยละ 8.97 โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด การ
ขายผลผลิ ตยางพารามี เพียงส่ วนน้อยที่ ขายให้สหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาวซึ่ งมี เพียงร้ อยละ 10.92 อาจเป็ น
เพราะว่าสมาชิ กอยู่ห่างไกลจากจุ ดรับซื้ อ และมี พ่อค้าเข้าไปรั บซื้ อถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายใน
ลักษณะนํ้ายางสดเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 58.89 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 60.64 มีความต้องการให้
สหกรณ์ช่วยเหลือ โดยส่ วนใหญ่ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่ องคุณภาพและราคาปุ๋ ยเคมี คิดเป็ นร้อยละ 45.24 ของผูต้ อ้ ง
การให้สหกรณ์ช่วยแก้ไขปั ญหาทั้งหมด
การพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวได้คดั เลือกแกนนํากลุ่ม 3 ราย ที่เป็ น
ประธานกลุ่มเกษตรกรที่มีโรงงานแปรรู ปยางแผ่นรมควัน โดยรับซื้ อนํ้ายางสดจากสมาชิกมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่น
รมควัน และขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนําทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลูกพืชแซมใน
สวนยางพาราโดยปลูกผักเนี้ยง, ไม้สะเดา และฝรั่ง
การปรับโครงสร้างและบริ หารจัดการของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากการประชุมระดมความเห็น
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในธุ รกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวทีเรี ยนรู้ โครงการพัฒนาสวนต้นแบบ
โครงการนําร่ องทําสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุ งโรงงานแปรรู ปยางพารา โดยจัดสัปดาห์ 5 ส.
โครงการทําแผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการทําแผนธุรกิจยางพารา
การสร้างต้นแบบการบริ หารเชิงคุณค่า โดยแบ่งเป็ น 4 ด้านคือ การเรี ยนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน
การเงินกลุ่มเป้ าหมายและคุณค่า
การเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิ จยางพาราตั้งแต่ผูผ้ ลิตถึงผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศภายใต้โซ่ อุปทาน โดยมี
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็ นแม่ข่าย จึ งต้องมี การจัดทําแผนธุ รกิ จ เพื่อการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว ภายใต้ความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจกับเครื อข่าย ซึ่ งได้มีการศึกษาดูงาน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบริ ษทั พันธมิตรทางธุ รกิจส่ งออกอยางพารา การศึกษาดูงานการแปรรู ปยางคอมปาวด์ของกลุ่ม
เกษตรกรทํา สวนธารนํ้า ทิ พ ย์ อํา เภอเบตง จัง หวัด ยะลา และมี ก ารเจรจาที่ จ ะทํา ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน โดยสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาวผลิตให้กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์เป็ นผูส้ ่ งออก ศึกษาดูงานเรื่ องการแปรรู ปยางคอม
ปาวด์ของบริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นพันธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ และได้
มีปฏิณยา 3 ข้อ
1. มุ่งพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การเปิ ดเสรี ทางการค้า
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2. การรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของเคครื อข่ายให้มีความสามารถทางการแข่งขัน
3. ความร่ วมมือทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครื อข่าย
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการไปศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเชื่ อมโยงพันธมิตรธุ รกิจกับชุมนุ มสหกรณ์
การผลิตและการตลาดจีน(ACFSMC) ที่กรุ งปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ขอ้ สรุ ปความร่ วมมือ 3
ข้อ
1. ยินดีเข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือในเรื่ องงานวิจยั กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ใน
รู ปแบบของ Co-ops และได้มอบหมายให้ Mr.Xu Mingfeng หัวหน้าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์เป็ นตัวแทนของ ACFSMC
ในการประสานงานต่อไป
2. ให้ความร่ วมมือในการดําเนินการประสานงานเพื่อให้ขอ้ มูลการดําเนิ นธุ รกิจยางพาราของ
โครงการวิจยั เครื อข่ายคุณค่ายางพารากับสหกรณ์และองค์กรในเครื อข่าย อาทิ The Lacquer Reseach Institude
และ บริ ษทั ภาคีพนั ธมิตร
3. ยินดีให้ความร่ วมมือในการฝึ กอบรมภายใต้กลไกของ Training Center และสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ในอนาคต
โครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลูกขุน คือ การนํายางแผ่นรมควันมาอัดก้อนเป็ นลูกเต๋ าเพื่อการ
ส่ งออกนํ้าหนักมาตรฐานก้อนละ 111.11 กิโลกรัม โดยมีขนาดกําลังการผลิตปี ละ 5,000 ตัน โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน 9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานปี ละ 380.919 ล้านบาท ได้รายได้ปีละ 383 ล้านบาท อายุ
โครงการ 15 ปี ที่อตั ราคิดลดร้ อยละ 3 พบว่ามีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ 15,842,843 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการร้อยละ 21.94 อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.003 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 4.32 ปี
โครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันต่อปี โดยมี ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน 150 ล้านบาท อายุโครงการ 15 ปี ที่อตั ราคิดลดร้อยละ 3 ได้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 25,869,536 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 13.16 อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.01 มีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.41
ข้อเสนอแนะ
1. จากการจัดทําฐานข้อมูลของชาวสวนยางพาราที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มี ปัญหาในเรื่ องต้นทุ นการผลิ ต มี ปัญหาเรื่ องคุ ณภาพปั จจัยการผลิ ต โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมี
สหกรณ์ จึงควรแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ให้กบั สมาชิ ก นอกจากนี้ ยงั พบว่าเกษตรกรที่ เป็ นสมาชิ กเพียงส่ วนน้อยที่ ขาย
ผลผลิตยางพาราให้กบั สหกรณ์ สหกรณ์จึงควรเพิ่มจุดรับซื้ อเพื่อรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกรายย่อยและ
ยังพบว่าสมาชิกยังปลูกพืชเสริ มน้อยอยู่ จึงควรส่ งเสริ มให้มีการปลูกพืชเสริ มมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้
2. เมื่อสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีความต้องการดําเนิ นธุ รกิจยางพารา ตั้งแต่รวบรวม แปรรู ป และ
ส่ ง ออก ดัง นั้น สหกรณ์ จ ะต้อ งมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห าร โดยแยกธุ ร กิ จ ยางพาราออกจากธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
โดยเฉพาะควรมี ฝ่ายการผลิ ต การตลาด และการเงิ นการบัญชี ของธุ รกิ จยางพาราโดยเฉพาะ และควรเตรี ย ม
บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถด้านการส่ งออกเพิ่มเติ ม และทําความเข้าใจกับสมาชิ กเพื่อผลิตยางพาราเพิ่ม
คุณภาพเพื่อการส่ งออกโดยการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู้เกี่ยวกับยางพารา เป็ นต้น
3. จากแผนธุรกิจการส่ งออกยางพาราที่โครงการวิจยั ฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวและผู้
ที่เกี่ยวข้องจัดทําขึ้นโดยภายใต้แผนฯ นี้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 โครงการย่อย นั้น แต่ละโครงการย่อยมีขอ้ เด่น ข้อด้อย

vi

ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ โครงการแปรรู ปยางลูกขุน มี การลงทุนที่ ต่าํ กว่าโครงการแปรรู ปยางคอมปาวด์ อี กทั้ง
ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าวนี้ จะบ่งชี้ ว่ามีความคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนทั้งคู่ แต่ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแปรรู ปยางลูกขุนจะสามารถคืนทุนในระยะเวลาที่ส้ ันกว่า ขณะที่
โครงการแปรรู ปยางคอมปาวด์ให้ค่าของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) สู งกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบที่ขนาดการผลิตที่
2,000 ตันต่อปี เท่ากัน ประกอบกับการแปรรู ปยางคอมปาวด์มีตลาดส่ งออกที่แน่นอนผ่านกลุ่มเกษตรกรทําสวน
ธารนํ้า ทิ พ ย์ที่ เ ป็ นพัน ธมิ ต รเครื อ ข่ า ย ส่ ว นการแปรรู ป ยางลู ก ขุน นั้น ยัง ไม่ มี คู่ ค ้า พัน ธมิ ต รในตลาดส่ ง ออก
จําเป็ นต้องมีการบุกเบิกตลาดใหม่ที่มีคู่แข่งทางการค้าที่ประกอบธุรกิจนี้อยูเ่ ดิม
ถึงแม้ว่าทางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะวางแผนโครงการแปรรู ปยางลูกขุนและแปรรู ปยางคอม
ปาวด์ และมี การของบประมาณสนับสนุ นในทั้ง 2 โครงการก็ตาม เมื่ อพิจารณาถึ งข้อจํากัดทางด้านการเงิ นที่
จําเป็ นต้องใช้ในการจัดซื้ อยางพาราวัตถุดิบเป็ นจํานวนหลักร้ อยล้านบาท ทางสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว
จําเป็ นต้องตัดสิ นใจเลือกดําเนิ นการเพียง 1 โครงการ และควรเริ่ มต้นธุ รกิจการส่ งออกยางพาราที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินไป อาจเริ่ มต้นที่ขนาดของการแปรรู ป 1,000 – 2,000 ตันต่อปี ก่อนแล้วสั่งสมประสบการณ์ เมื่อประสบ
ความสําเร็ จแล้วค่อยขยายขนาดของธุ รกิจให้ใหญ่ข้ ึนในภายหลัง และเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว โครงการ
แปรรู ปยางคอมปาวด์น่าจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสําหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุ นทางการเงินเต็มจํานวนหรื อบางส่ วนที่ได้ยื่นขอ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินไป ก็จะทําให้การเริ่ มธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีความ
เป็ นไปได้สูงมาก
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่ อ งนี้ มี 4 ข้อ คื อ 1) เพื่อประเมิ นสถานการณ์ การผลิ ตและการตลาด
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5,000 ตันต่อปี และการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันต่อปี อายุโครงการ 15
ปี ที่อตั ราคิดลดร้อยละ 3 พบว่ามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิมีความคุม้ ค่ากับการลงทุนทั้ง 2 โครงการ
จากผลการวิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการดําเนินธุรกิจยางพาราตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึง
การส่ งออก สหกรณ์จาํ เป็ นจะต้องจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู้ยางพารา เพื่อปรับปรุ งคุณภาพยางพารา รวมทั้งโครงสร้าง
การบริ หารควรมีฝ่ายการผลิตและการตลาดเกี่ยวกับยางพาราโดยเฉพาะ

viii

Abstract
There are 4 objectives of this research, i.e. 1) to assess situations and compile
information on production and marketing of Para rubber, 2) to formulate a precedent of
cooperative administration with linkage from production system of Para rubber farmer’s members
through supply chain to target market, 3) to link Para rubber business’s network from producers
to foreign importers under supply chain with agricultural cooperative being leader of the network,
and 4) to recommend to government in supporting sustainable Para rubber farmer’s development.
The research’s results shown that this agricultural cooperative conducted its Para rubber
business in 3 manners, i.e. purchased rubber latex and processed to smoked rubber sheet,
purchased smoked rubber sheet from its network, and purchased rubber sheet from its members
and other farmers. Yantakao Agricultural Cooperative provided working fund to its network
members at 500,000 Baht per member without interest rate. The repayment was made by giving
in smoked rubber sheet being produced by the network members within 7 days. From conducting
of its members’ data base, it also found that they needed assistances from the cooperative about
quality and price of fertilizer.
Prior to formulate the business plan on processing plant investment for export, study
visits on compound rubber processing were conducted, i.e. 1) Than Nam Thip Farmer Group and
Yantakao Agricultural Cooperative came up with Para rubber business alliance, 2) Euroma
Rubber Ind. Company, and 3) negotiation on mode of linkage Para rubber business alliance with
All China Federation of Supply and Marketing Co-ops, People Republic of China. The results of
analysis on investment of cue smoked rubber sheet processing plant with capacity of 5,000
ton/year and compound rubber processing plant with capacity of 2,000 ton/year shown that net
present value of both projects were worthwhile.
The research’s results led to policy recommendations, i.e. in the case of conducting Para
rubber business from upstream to export, the cooperative required to establish Para rubber
learning center in order to improve quality of Para rubber. In addition, structure of administration
should explicitly comprise production division and marketing division for Para rubber product.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ในปั จจุบนั ยางพารายังคงเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญชนิดหนึ่ งของประเทศไทย ทั้งในด้านเป็ นอาชีพหลักของ
เกษตรกรและการนํารายได้เงินตราเข้าประเทศจากการส่ งออก โดยในปี 2550 มีเกษตรกรที่มีอาชีพทําสวนยางพารา
รวม 1.258 ล้านครัวเรื อน มีเนื้อที่ปลูกรวม 15.357 ล้านไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 11.052 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 3.024 ล้านตัน ซึ่ ง
ปลูกในภาคใต้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 72.37 ของเนื้ อที่ปลูกทั้งประเทศ ส่ งออก 2.966 ล้านตัน ได้มูลค่า 1.944 แสน
ล้านบาท ใช้ภายในประเทศเพียง 0.058 ล้านตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ปริ มาณการผลิตยางพาราของไทยในปี 2550 คิดเป็ นปริ มาณ 3 ล้านตัน และส่ งออกรวมทั้งสิ้ น 2,598 ล้านตัน
โดยยางแท่งเป็ นสิ นค้าส่ งออกเป็ นสัดส่ วนมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 42.49 ของปริ มาณการส่ งออกทั้งสิ้ นรองลงไป ได้แก่
ยางพารารมควัน นํ้ายางข้น ยางผสม คิดเป็ นร้อยละ 30.83, 10.63 และ 4.04 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยประเทศคู่คา้
สําหรั บยางแผ่นรมควัน ได้แก่ ญี่ ปุ่น จี น สหรั ฐอเมริ กา สําหรับยางแท่งได้แก่ จี น ญี่ปุ่น สหรั ฐอเมริ กา และเกาหลี
สําหรับยางข้น ได้แก่ มาเลเซี ย
วิถีการตลาดยางพาราแตกต่างกันตามลักษณะของผลผลิ ตยางพารา เริ่ มต้นจากชาวสวนยางพาราซึ่ งมี 2
ลักษณะใหญ่ คือ ลักษณะเป็ นแผ่นยางดิบแห้ง และนํ้ายางสด (ภาพที่ 1)
วิถีการตลาดของยางแผ่นดิบแห้งและในลักษณะอื่น ๆ เช่น เศษยาง และยางก้อน เป็ นต้น เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราซึ่ งขายในลักษณะนี้ จะมีทางเลือกขายให้กบั พ่อค้าเร่ ที่มารับซื้ อถึงบ้าน หรื อเกษตรกรจะนําไปขายเองให้กบั ผู้
รวบรวมในตลาดระดับตําบล หมู่บา้ น อําเภอ หรื อจังหวัด นอกจากนี้ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์กจ็ ะขายยางแผ่น
ดิบให้กบั สหกรณ์ที่ตนเองเป็ นสมาชิก
ผูร้ วบรวมและสหกรณ์ ก็จะขายแผ่นยางดิ บที่ รวบรวมได้ให้กบั ตลาดกลางยางพาราและโรงงานแปรรู ป
เบื้องต้น เช่น โรงรมควัน และโรงงานผลิตยางแท่ง เป็ นต้น โรงงานแปรรู ปเบื้องต้นก็จะขายยางแผ่นรมควันและยาง
แท่งให้แก่ผแู้ ปรรู ปผลิตภัณฑ์ในประเทศและผูส้ ่ งออกยาง
สําหรับวิถีการตลาดของนํ้ายางสด เกษตรกรที่ขายในลักษณะนํ้ายางสดก็จะนําไปขายให้กบั ผูร้ วบรวมยังจุด
รับซื้ อในหมู่บา้ น และอําเภอ เป็ นต้น และขายให้กบั สหกรณ์ที่ตนเองเป็ นสมาชิก ผูร้ วบรวมและสหกรณ์กจ็ ะนํานํ้ายาง
สดที่รวบรวมได้ขายต่อที่ตลาดกลางและโรงงานแปรรู ปเบื้องต้น เช่น โรงงานทํายางแท่ง โรงงานผลิตนํ้ายางข้น ยาง
เครฟ และยางแผ่นผึ่งแห้ง เป็ นต้น เมื่อได้ผลผลิตแปรรู ปเบื้องต้นแล้วก็จะขายให้กบั อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยาง
ภายในประเทศและขายให้กบั ผูส้ ่ งออก
อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราที่ ประเทศไทยขายได้มีแนวโน้มสู งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงเดื อนกรกฎาคม ปี
2551 เช่น ราคายางแผ่นดิบและราคานํ้ายางสดในตลาดท้องถิ่นในปี 2545 มีราคาเฉลี่ยเท่ากับกิโลกรัมละ 45.47 และ
43.69 บาทในปี 2545 ได้เพิ่มขึ้นเป็ นราคากิโลกรัมละ 99.43 และ 98.23 บาทในเดือนกรกฎาคม 2551 แต่หลังจากที่ได้
เกิดภาวะปั ญหาด้านการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาส่ งผลกระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปทัว่ โลก ทําให้ราคา
นํ้ามันลดลง ส่ งผลให้ราคายางพารามีแนวโน้มลดลงตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2551 เป็ นต้นมา โดยในวันที่ 12
ธันวาคม 2551 ราคายางแผ่นดิ บและนํ้ายางสดในตลาดท้องถิ่นมีราคาโดยเฉลี่ยกิ โลกรั มละ 30.20 และ 26.00 บาท
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ลดลงจากราคาที่ ขายได้ในเดื อนกรกฎาคม 2551 ถึงร้ อยละ 69.63 และ 62.20 นอกจากนี้ ราคาประมูลที่ ตลาดกลาง
หาดใหญ่ของยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคาส่ งออก F.O.B. ที่ตลาดกรุ งเทพลดลงเหลือกิโลกรัมละ 32.17,
34.36 และ 40.20 บาท ตามลําดับ ก่อให้เกิดปั ญหาต่อชาวสวนยางพารารวมถึงผูท้ าํ หน้าที่การตลาดกลางนํ้าและปลาย
นํ้า ทําให้มีรายได้ไม่ยงั่ ยืน ไม่มีเสถียรภาพ และอาจจะขาดทุน (ตารางที่ 2) ถ้าหากเกษตรกรไม่มีการวางแผนเตรี ยมรับ
สถานการณ์ การผันผวนของราคาที่ ดีพอ ซึ่ งเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่ วนใหญ่เป็ นรายเล็กและเป็ นสมาชิ กของ
สหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์สวนยาง และสหกรณ์การเกษตร น่าจะใช้ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์เพื่อการ
บริ หารการจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพได้ โดยการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย

พ่อค้าเร่

กลุ่มปรับปรุ งคุณภาพยาง
แผ่นและขายยาง

เจ้าของสวนยาง
หรื อผูก้ รี ดยาง

พ่อค้าในตําบล
หรื อหมู่บา้ น

พ่อค้าในเมือง

ผูแ้ ปรรู ปหรื อ
ผูส้ ่ งออก

ผูใ้ ช้ยาง
ต่างประเทศ

ตลาดกลาง
สหกรณ์

ผูใ้ ช้ยาง
ในประเทศ

ภาพที่ 1 วิถีการตลาดยางพาราของไทย

มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โ ดยสถาบัน วิ ช าการด้า นสหกรณ์ ไ ด้มี ชุ ด โครงการวิ จัย การขับ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรมของสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ซึ่ งเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่หนึ่ ง จึงเห็นว่า
จากปั ญหาดังกล่าว จึงควรที่จะได้มีการทําวิจยั เครื อข่ายคุณค่าของยางพารา โดยเริ่ มศึกษาจากสหกรณ์ที่มีการดําเนิ น
ธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาเครื อข่าย
ปั จจุบนั มีสหกรณ์การเกษตรเข้ามาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราหลายสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จํากัด เป็ นสหกรณ์หนึ่งที่ได้ดาํ เนินธุรกิจยางพารามากว่า 25 ปี ปัจจุบนั มีสมาชิก 4,000 ครัวเรื อน และยังมีภาคีพนั ธมิตร
ทําธุ รกิจยางพารา 11 องค์กร ได้แก่ สกก.ปะเหลียน จก. สกก.หาดสําราญ จก. สกก.กันตัง จก. สกย.บ้านคลองปะ
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เหลียน จก. สกย.บ้านโคกทรายเหนื อ จก. สกย.บ้านหนองสามห้อง จก. สกย.บ้านนายควน จก. สกย.บ้านหนองยาย
แม็ม จก. สกย.บ้านปะเหลียนใน จก. สกย.บ้านไทรทอง จก. สกย.บ้านสายควน จก.ฯลฯ (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ปริ มาณการผลิตและการส่ งออกยางพาราประเภทต่างๆ ของประเทศไทย ปี 2550
ส่ งออก (ล้านตัน)
ประเภท
ยางรวมควัน
0.801
ยางแท่ง
1.104
นํ้ายางข้น
0.510
ยางผสม
0.105
อื่นๆ
0.078
รวม
2.598
ที่มา : กระทรวงพาณิ ชย์

%
30.83
42.49
19.63
4.04
3.00
100.00

ผลิต (ล้านตัน)
0.957
1.218
0.664
0.151
0.065
3.055

%
31.33
39.87
21.73
4.94
2.13
100.00

ตารางที่ 2 ราคายางพาราในตลาดท้องถิ่นและตลาดกลางหาดใหญ่
ราคาท้องถิ่น
ยางแผ่นดิบ
นํ้ายางสด
2547
45.47
43.69
2548
53.61
52.51
2549
69.96
67.88
2550
70.25
68.01
2551
ม.ค.
78.35
77.05
ก.ค.
99.43
98.23
ส.ค.
90.37
84.47
พ.ย.
50.97
52.24
12 ธ.ค.
30.20
26.00
ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ราคาประมูลที่ตลาดกลางหาดใหญ่
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ชั้น 3
F.O.B. (กรุ งเทพ)
46.65
48.09
51.70
55.23
57.07
60.21
71.35
74.21
79.86
72.14
74.41
78.47
80.15
100.98
92.40
53.29
32.17

82.99
103.94
95.23
56.04
34.36

87.18
107.76
100.24
61.59
40.20

การดําเนินงานของ สกก.ย่านตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ์เครื อข่าย โดยส่ วนใหญ่เป็ นยาง
แผ่นดิบและยางแผนรวมควันแล้วจําหน่ายผ่านตลาดกลางย่านตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ่ สําหรั บยางคัตติ้ง (ขี้
ยาง) สกก.ย่านตาขาว จก.ขายโดยตรงให้กบั ผูแ้ ปรรู ปในท้องถิ่น
การดําเนิ นธุ รกิ จยางพาราของสหกรณ์ที่ผ่านมา สหกรณ์มีพนั ธมิตร ได้แก่ สํานักงานตลาดกลางหาดใหญ่
(ให้ความรู้และการอบรมเรื่ องตลาดยางอุปกรณ์ และโกดัง) สํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ให้การสนับสนุนโรง
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รมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยูท่ ี่ ต.โพรงจระเข้ ต.เกาะเปี ยก และ ต.ในควน สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ให้เงินกูแ้ ก่
กองทุนพัฒนาการสหกรณ์ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3/ปี และขายโดยตรงให้บริ ษทั ส่ งออก ได้แก่ ยูไนเต็ดรับเบอร์ จ.ตรัง บ.
ไทเทครับเบอร์ จ.ตรัง และ บ.เซาท์แลนด์รับเบอร์ หาดใหญ่ (ภาพที่ 2)
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.)
สกย.บ้านคลองปะเหลียน จก.
สกย.บ้านโคกทายเหนือ จก.
สกย.บ้านหนองสามห้อง จก.
ซื้ อ
สกย.บ้านนายควน จก.
สกย.บ้านหนองยายแม็ม จก.
สกย.บ้านปะเหลียนใน จก.
สกย.บ้านไทรทอง จก.
สกย.บ้านสายควน จก.

สหกรณ์การเกษตร (สกก.)
ตลาดกลางหาดใหญ่
ขายประมูล

สกก.ย่านตาขาว

สกก.ปะเหลียน จก.
ซื้ อ

ขายตรง
บริ ษทั เอกชน 3 บริ ษทั

สกก.หาดสําราญ จก.

สกก.กันตัง จก.

ภาพที่ 2 ภาคีพนั ธมิตรการทําธุรกิจยางพาราของ สกก.ย่านตาขาว จํากัด
ในบรรดา สกก.ที่ทาํ ธุ รกิจยางพารา ซึ่ งมีประมาณ 20 แห่ ง อาจกล่าวได้วา่ สกก.ย่านตาขาว จก. เป็ นสกก.
อันดับแรกที่เน้นการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหว่างปี 2549 - 2551 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา 1,200 2,000 และ 3,000
ตัน ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วย นํ้ายาง 30% ยางรมควัน 40% ยางแผ่นดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% คิดเป็ นร้อยละ 30,
40, 20 และ 10 ของปริ มาณทั้งหมด ตามลําดับ จุดเด่นที่สาํ คัญของสหกรณ์ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้ อโดย
ไม่คิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ภาคี และสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ และ 3) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ย่านตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสู่ การส่ งออกโดยตรง
ซึ่ งหากเป็ นไปได้จะก่อให้เกิดคุณค่าและผลประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครื อข่ายยังคงดําเนิน
ธุรกิจในตลาดท้องถิ่นและจังหวัดในเรื่ องของการรวบรวมนํ้ายางดิบและยางแผ่นรมควัน เพื่อส่ งต่อให้คนกลางในพื้นที่
เท่านั้น ทําให้มีทางเลือกในช่องทางขายน้อย สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจส่ งออกยาง
พาในอนาคต แต่ในปั จจุบนั ยังขาดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ในเรื่ องการทําธุรกิจ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ งออก ซึ่ งหากมิได้มีการเตรี ยมการและได้รับการสนับสนุนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจทําให้ธุรกิจไม่ประสบความสําเร็ จ
ซึ่ งจะก่อให้เกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเ่ นื อง ๆ ในธุ รกิจผูป้ ระกอบการยางพารา นอกจากนี้ ยงั มีความเสี่ ยงต่อ
ความแปรปรวนของราคา
การวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นไปในลักษณะของงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการเชื่อมโยงโซ่ อุปทาน
เพื่อการลดจุดอ่อนเครื อข่ายที่เป็ นอยูแ่ ละการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ซึ่ งการศึกษาครั้ง
นี้จะได้ตวั แบบเครื อข่ายคุณค่ายางพาราโดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด เป็ นแกนนํา เพื่อมุ่งดําเนิ นการในการ
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พัฒนาโซ่อุปทานเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีพนั ธมิตรของเครื อข่ายธุรกิจยางพารา ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง
การตลาดขั้นสุ ดท้ายเพื่อให้ได้รูปแบบที่ สามารถลดต้นทุนการตลาดในการนําสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู้ ริ โภค และมี
การค้าที่เป็ นธรรม ซึ่ งจะส่ งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน

1.2 คําถามวิจยั
1) รู ปแบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงจากกระบวนการผลิตของสมาชิกและการ
ดําเนินธุรกิจของเครื อข่ายภายใต้โซ่อุปทานควรทําอย่างไร
2) ช่องทางการตลาดทางเลือกใหม่สาํ หรับสหกรณ์ เพื่อลดข้อจํากัดของเกษตรชาวสวนยางพารา
และสหกรณ์และเชื่อมโยงไปสู่ตลาดปลายทางจะต้องทําอย่างไร
3) รู ปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่ งออกที่มีสหกรณ์
การเกษตรเป็ นแกนนําภายใต้โซ่อุปทานควรมีรูปแบบอย่างไร
4) กลไกของรัฐที่ช่วยหนุ นเสริ มการประกอบอาชี พและการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์อย่างยัง่ ยืน
นั้นควรช่วยในลักษณะใดบ้าง

1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและการตลาดยางพารา
2) เพื่ อ สร้ า งตัวแบบการบริ ห ารจัดการของสหกรณ์ ที่ เชื่ อ มโยงจากระบบการผลิ ต ของสมาชิ ก
ชาวสวนยางผ่านโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้ าหมาย
3) เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจยางพาราตั้งแต่ผผู้ ลิตถึงผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศภายใต้โซ่ อุปทาน
โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็ นแม่ข่าย
4) เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะเป็ นนโยบายแก่รัฐในการสนับสนุ นการพัฒนาเป็ นของชาวสวนยางพารา
อย่างยัง่ ยืน

1.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1) สารสนเทศและชุ ดความรู้ เกี่ ย วกับสถานการณ์ การประกอบอาชี พและการดําเนิ นธุ รกิ จของ
สหกรณ์
2) รู ปแบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์การเกษตรและเครื อข่ายที่จะนําผลประโยชน์สูงสุ ดคืนสู่
สมาชิก
3) รู ปแบบการเชื่ อมโยงธุ รกิจยางพาราที่มีสหกรณ์การเกษตรเป็ นแกนนําภายใต้โซ่ อุปทานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกชาวสวนยางพารา
4) แนวทางการส่ งเสริ มจากภาครัฐและความร่ วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ

1.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1) สหกรณ์และองค์กรเกษตรกรที่เป็ นภาคีเครื อข่ายมีแนวทางในการบริ หารจัดการธุรกิจยางพาราที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน สามารถแข่งขันกับธุ รกิจอื่นได้ และนําไปสู่ การพัฒนาระบบการค้าที่
เป็ นธรรมและสามารถดําเนินการส่ งออกเองได้
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2) สหกรณ์ เป็ นแกนนําในการพัฒนาเครื อ ข่ายธุ ร กิ จสหกรณ์ โดยการเชื่ อมโยงเครื อ ข่ายธุ ร กิ จ
ยางพาราภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อนําประโยชน์สู่สมาชิก
3) สมาชิกสหกรณ์มีรายได้และผลประกอบการดีข้ ึนจากการเพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุนการผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
2.1 กรอบคิดการวิจัย
การดําเนินการโครงการจะเป็ นไปตามกรอบคิดการวิจยั ที่นาํ ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าไปบูรณา
การกับชุดความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังภาพที่ 3 ดังนี้
1. การเรี ยนรู้และพัฒนา ซึ่ งประกอบด้วย
- การประสานงาน/จัดสนทนากลุ่มเป้ าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นการผลิตและตลาด
- การประชุมหารื อ เพื่อวางแผนกรอบแนวทางเครื อข่ายฯ การจัดทําฐานขอมูล/วางแผนธุรกิจ
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อปรับกระบวนทัศน์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย
คุณค่าภายใต้โซ่อุปทานและอื่นๆ
2. การบริ หารจัดการเครื อข่าย
- การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ที่เชื่อมโยงถึงการส่ งเสริ มการผลิตของสมาชิก
- การดําเนินธุรกิจของเครื อข่ายตามแผนธุรกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่างๆ
3. ผลลัพธ์
- ฐานข้อมูลและชุดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดยางพารา
- ตัวแบบการบริ หารจัดการธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงถึงการผลิตของเกษตรกร
- ตัวแบบเครื อข่ายธุรกิจยางพาราภายใต้โซ่อุปทาน
4. ผลกระทบ
- ระบบธุ รกิ จยางพาราที่ จะนําคุ ณค่าและประโยชน์สู่ เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราและผูป้ ระกอบการ
ภายใต้โซ่ อุปทานที่จะนําไปสู่ ระบบการค้าที่เป็ นธรรม มีช่องทางการจัดจําหน่ ายใหม่ ผ่านทางผู้
นําเข้าจากต่างประเทศ
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ภาพที่ 3 กรอบคิดในการวิจยั
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2.2 วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นงานวิจยั 3 ปี (2552-2554) โดยมีวิธีการวิจยั
แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลทุติยภูมิได้มาจาก
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด รวมถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา สถาบันวิจยั การยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็ นต้น
และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริ ษทั แปรรู ปและส่ งออกยางพารา สมาคมยางพาราไทย สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
ส่ วนข้อมูลปฐมภูมิได้จาก
(1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานฯ กรรมการดําเนินงาน ผูจ้ ดั การ สกก. ย่านตาขาว
จํากัด และผูน้ าํ เครื อข่าย รวมถึงผูบ้ ริ หารบริ ษทั ส่ งออกยางพารา ผูน้ าํ ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตร และผูจ้ ัดการกลุ่ม
เกษตรกร
(2) การสนทนากลุ่มเป้ าหมายและการประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่ วม ได้แก่ คณะกรรมการดําเนิ นงาน
และคณะผูบ้ ริ หาร สกก. ย่านตาขาว จํากัด ผูน้ าํ และผูแ้ ทนสมาชิกเครื อข่ายรวบรวมและแปรรู ปยางแผ่นรมควัน และ
แกนนําหรื อผูแ้ ทนกลุ่มสมาชิก สกก. ย่านตาขาว จํากัด
(3) การใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราของสมาชิก สกก. ย่านตาขาว
จํากัด จํานวน 780 ราย
2.2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปริ มาณและการวิเคราะห์เชิ งพรรณา โดย
การวิเคราะห์เชิงพรรณา เป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าสัดส่ วน
ส่ วนการวิเคราะห์ปริ มาณเป็ นการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานยางลูกขุนเพื่อการส่ งออก
และโครงการลงทุนโรงงานแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ยางคอมปาวน์เพื่อการส่ งออก เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนธุ รกิ จ
ยางพาราส่ งออกของ สกก. ย่านตาขาว จํากัด

2.3 กระบวนการวิจยั
การดําเนินการวิจยั นี้มีกระบวนการวิจยั ตามแนวทางการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่แบ่งออกเป็ น 3 ปี ดังต่อไปนี้
2.3.1 กระบวนการวิจัยปี ที่ 1 (2552)
การดําเนิ นการวิจยั ในปี 2552 จะเริ่ มต้นในพื้นที่ดาํ เนิ นงานเครื อข่ายยางพาราที่มีสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จํากัด เป็ นแกนนํา และกลุ่มภาคีเครื อข่าย โดยมีรายละเอียดในภาพที่ 4 ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
(1) การประสานงานและจัดสนทนากลุ่มเป้ าหมาย (Focus groups) เพื่อประเมิ นสถานการณ์การผลิ ต–
การตลาดยางพาราที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร/สมาชิก และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
และภาคีตลอดจนการประมวลชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ที่เชื่อมโยงถึงการส่ งเสริ มการผลิตของสมาชิกและการดําเนิน
ธุรกิจร่ วมกับเครื อข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
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(3) การประชุมหารื อระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการวางกรอบการดําเนินการเครื อข่ายฯ
(4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แก่ผเู้ กี่ยวข้องเพื่อเข้าใจกระบวนการทํางานของเครื อข่ายคุณค่า ชุดความรู้โซ่
อุปทานยางพารา ตลาดซื้ อขายล่วงหน้า แนวโน้มการผลิตและการตลาดยางพาราในอนาคต ความเสี่ ยงในการดําเนิ น
ธุรกิจยางพารา และการดําเนินธุรกิจส่ งออกยางพารา
(5) การดําเนินการเครื อข่ายที่เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาดภายใต้โซ่อุปทานจนถึงตลาดส่ งออก
(6) การประสานกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อหาลู่ทางการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศ
2.3.2 กระบวนการวิจัยปี ที่ 2 (2553)
การดําเนินการ ประกอบไปด้วย
(1) การเจรจาธุรกิจกับคู่คา้ /พันธมิตรทั้งใน-ต่างประเทศ
(2) การขยายผลตัวแบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ที่เชื่อมโยงถึงการส่ งเสริ มการผลิตของเกษตรกรสมาชิก
และการดําเนินธุรกิจร่ วมกับเครื อข่ายภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
(3) การดําเนิ นธุ รกิจของเครื อข่ายตามแผนธุ รกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่าง ๆ โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทาง
ธุรกิจ (Business Risk)
(4) ขยายผลภาคีเครื อข่ายและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
(5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเครื อข่าย
2.3.3 กระบวนการวิจัยปี ที่ 3 (2554)
การดําเนินการติดตามประเมินผล ประกอบไปด้วย
(1) การขยายผลตัวแบบ การบริ หารจัดการสู่ภาคีเครื อข่าย
(2) การขยายผลสร้างภาคีเครื อข่าย และกลไกศูนย์สารสนเทศ
(3) การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่
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ภาพที่ 4 กระบวนการวิจยั เครื อข่ายคุณค่ายางพารา
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2.4 แผนงานวิจยั 3 ปี
กิจกรรม
1

2

3

4

5

เดือนที่
6 7





5

เดือนที่
6 7





8

9

10 11





9

10 11
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ปี ที่ 1 :
1. การประสานงานกลุ่ ม เป้ าหมาย/จั ด สั ม มนา
กลุ่มเป้ าหมาย
2. การประเมินสถานการณ์ การผลิต-การตลาด
3. การประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การสหกรณ์ ที่
เชื่อมโยงถึงการส่ งเสริ มการผลิตของสมาชิก
5. การดําเนินการตัวแบบการบริ หารจัดการสหกรณ์
6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
7. การวางกรอบการดําเนินงานเครื อข่าย
8. การดําเนินงานเครื อข่าย
9. การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน (การพัฒนาช่องทาง
การตลาด)
10. การประสานงานเพื่อสร้างพันธมิตรใน
ต่างประเทศ
11.การสรุ ปผลจัดทํารายงาน
กิจกรรม



1
ปี ที่ 2 :
1. การขยายผลการดําเนินงานเครื อข่าย

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. การขยายผลตัวแบบการบริ หารจัดการสหกรณ์
4. การเจรจาธุรกิจกับคู่คา้ ในต่างประเทศ
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเครื อข่าย
6. การสรุ ปผลจัดทํารายงาน
ปี ที่ 3 :
1. การขยายผลดําเนินงานเครื อข่าย/ระบบสารสนเทศ
2. การขยายผลตัวแบบการบริ หารจัดการสหกรณ์
3. การพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ
4. การจัดทํารายงาน



2

3




4

8
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12
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2.5 การดําเนินการวิจัยทีผ่ ่ านมา
การดําเนินงานตามกระบวนการวิจยั ที่ผา่ นมาตั้งแต่ มกราคม 2552 ถึง มกราคม 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย

วัน/ กลุ่มเป้ าหมาย/
เป้ าหมายการ
เดือน/
จํานวน
ดําเนินงาน
ปี
ผู้เข้ าร่ วม
27 ผูป้ ระสานงาน เพื่อทําความเข้าใจ
ในวิธีการทําวิจยั
กับทีมวิจยั
ม.ค.
2552 จํานวน 3 คน แบบเครื อข่าย

1.

ประชุมกับผูป้ ระสานงาน ครั้งที่ 1

2.

ประชุมร่ วมกับผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร

3.

5 ก.พ.
ดูสถานที่รับซื้ อยางและโรงรมยางของ
สหกรณ์ เกษตรกรและของสํานักงานกองทุน 2552
สงเคราะห์การทําสวนยางที่เป็ นเครื อข่าย

4.

5.

4 ก.พ.
2552

ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
การเกษตร
ย่านตาขาว
และทีมวิจยั
จํานวน 3 คน
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
การเกษตร
ย่านตาขาว
และทีมวิจยั
จํานวน 3 คน

เพื่อหารื อการทํา
วิจยั ร่ วมและการ
ทําธุรกิจของ
สหกรณ์

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

เข้าใจถึงวิธีการ
ทําวิจยั แบบ
เครื อข่ายที่
ตรงกัน
ทราบถึง
สถานการณ์
และวิธีการทํา
ธุรกิจยางพารา
ของสหกรณ์

เพื่อทราบวิธีการ ทราบถึงวิธีการ
ดําเนิ นงานของโรง รับซื้ อนํ้า
ยางพาราจาก
รมยาง
สมาชิกและการ
ขายยางแผ่น
รมควันให้
สหกรณ์
การเกษตรย่าน
ตาขาว
3 มี.ค. ผูป้ ระสานงาน ชี้แจงและอธิ บาย ได้รับความ
ประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการและกรรมการ
เกี่ยวกับงานวิจยั
เห็นชอบและ
กับทีมวิจยั
2552
สหกรณ์ที่ทาํ ธุรกิจยางพารากับสหกรณ์
ยินดีให้ความ
ประธาน
(ช่วง
เช้า) กรรมการและ
ร่ วมมือในการ
เจ้าหน้าที่
ทําวิจยั ครั้งนี้
สหกรณ์
จํานวน 10 คน
สมาชิกทุกรายมี
ประชุมสมาชิกเครื อข่ายของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 3 มี.ค. เครื อข่ายที่ขาย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การ ความเห็นชอบ
ยางพารา
2552
และมีสมาชิก 3
(ช่วง ให้กบั สหกรณ์ ทําวิจยั และหา
การเกษตร เกษตรกรชาวสวน ราย รับที่จะเป็ น
บ่าย)
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย

6.

เยีย่ มชมสวนยางของสมาชิกที่เป็ นต้นแบบ
ครั้งที่ 1

7.

ติดตามการเก็บฐานข้อมูลจากสมาชิก

8.

จัดกิจกรรมบรรยายโดยเชิญ ดร.พูนพิภพ
เกษมทรัพย์ อาจารย์คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรให้
ความรู้ในเรื่ องการดูแลรักษาสวนยางแก่
สมาชิกชาวสวนยาง

ย่านตาขาว
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
จํานวน 25 คน
วัน/ กลุ่มเป้ าหมาย/
เดือน/
จํานวน
ปี
ผู้เข้ าร่ วม
4 มี.ค. ผูป้ ระสานงาน
2552
ทีมวิจยั
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
การเกษตร
ย่านตาขาว
และชาวสวน
ยาง จํานวน
11 คน
4 เม.ย. เจ้าหน้าที่ที่
2552
เกี่ยวข้อง
12
พ.ค.
2552

สมาชิก
ชาวสวน
ยางพารา
จํานวน 145
คน

ยางพาราที่ยนิ ดีจะ
เป็ นสวนต้นแบบ

เป้ าหมายการ
ดําเนินงาน
ต้องการดูลกั ษณะ
พื้นที่การทําสวน
ยางที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั

สวนต้นแบบ
ร่ วมใน
ขบวนการทํา
วิจยั
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ทราบถึงสภาพ
ของสวน และ
วิธีการจัดการ
สวนยางพารา

ได้กาํ หนดการ
เก็บข้อมูลแล้ว
เสร็ จ
เพื่อให้ความรู้แก่ ชาวสวน
เกษตรกรในเรื่ อง ยางพาราได้
การเพิ่ม
ข้อคิดในการ
ประสิ ทธิ ภาพใน ดูแลสวน
การผลิตยางพารา ยางพาราใน
และได้แจกเอกสาร เรื่ องของวิธีการ
บทวิเคราะห์
กรี ด การเพิ่ม
อายุการกรี ดให้
สถานการณ์ยาง
นานขึ้น ลดการ
เดือน มีนาคม
2552 ซึ่ งวิเคราะห์ สิ้ นเปลืองของ
หน้ายาง
โดยสมาคม
ผูเ้ ข้าร่ วม
ยางพาราไทย
สัมมนามีความ
ดังภาคผนวก ค
พึงพอใจเป็ น
อย่างมาก ดัง
ตารางผนวกที่
11
ต้องการรวบรวม
แบบสอบถาม

14

15
9.

ประชุมกับผูป้ ระสานงาน ครั้ง 2

10.

จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
ส่ งออกยางโดยสถาบันเกษตรกร

ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย

ได้กาํ หนดการ
และการเชิญ
วิทยากรมาให้
ความรู้ในเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ทําวิจยั
ทราบถึงวิธีการ
11 มิ.ย. ผูป้ ระสานงาน ได้เชิญ คุณเพิก
2552 และทีมวิจยั เลิศวังพง ซึ่ งเป็ น ปัญหา และ
อุปสรรคในการ
จํานวน 5 คน คณะกรรมการ
สงเคราะห์การทํา ส่ งออก
สวนยาง (ก.ส.ย.), ยางพาราของ
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมชาวสวนยาง ชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย จันทบุรี ดัง
จํากัด (ชสยท.) ชุด ภาคผนวก ง
ที่ 10 และประธาน
กรรมการชุมนุม
วัน/ กลุ่มเป้ าหมาย/
เป้ าหมายการ
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้
เดือน/
จํานวน
ดําเนินงาน
ปี
ผู้เข้ าร่ วม
สหกรณ์ชาวสวน
ยางจันทบุรี จํากัด
(ชสยจ.)ชุดที่ 7
มาร่ วมเสวนาใน
เรื่ องการส่ งออก
ยางพาราของ
ชุมนุมสหกรณ์ เล่า
ถึงประสบการณ์
และข้อคิดเห็นใน
การส่ งออกยางโดย
สหกรณ์
9 มิ.ย. ผูป้ ระสานงาน เพื่อหารื อการ
2552 และทีมวิจยั ทํางาน ในการ
รวม 4 คน ดําเนินการวิจยั
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11.

ติดตามเยีย่ มชมสวนยางตัวอย่าง ครั้งที่ 2

26-28
มิ.ย.
2552

5

เยีย่ มชมสวน
ตัวอย่าง ติดตาม
การปลูกพืชแซม
และให้ความรู้
เกี่ยวกับการกรี ด
ยางรู ปแบบใหม่
และให้เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
การกรี ดยางแบบ 2
รอยกรี ด เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
ซึ่ งเป็ นงานวิจยั
ของศูนย์วจิ ยั ยาง
ฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา ดัง
ภาคผนวก จ
เพื่อติดตามถึง
ปั ญหาอุปสรรค
และความเห็นใน
การทําธุรกิจกับ
สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จํากัด

ชาวสวน
ตัวอย่างมีความ
สนใจในการ
ทดลองทําสวน
ยางตาม
คําแนะนํา

ทราบถึงปัญหา
การทําธุรกิจ
ยางพาราของ
เครื อข่ายและ
แนวทางการทํา
ธุรกิจในอนาคต
ซึ่ งมีแนวคิดใน
การแปรรู ปเป็ น
ยางคอมปาว์ด
เพื่อการส่ งออก
สามารถใช้เป็ น
10
ฝ่ ายจัดการและ
28-29
13. ทัศนศึกษาดูงานเรื่ องการแปรรู ปยางคอม
กรรมการสหกรณ์ ข้อมูลในการ
ปาวด์ที่กลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบ ก.ย.
ได้ความรู้ในเชิงลึก ตัดสิ นใจลงทุน
2552
ตง จังหวัดยะลา วันที่ 28-29 กันยายน 2552
เกี่ยวกับการผลิต ผลิตยางคอม
และการตลาดยาง ปาวด์เพื่อการ
คอมปาวด์
ส่ งออก
ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
วัน/ กลุ่มเป้ าหมาย/
เป้ าหมายการ
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้
ที่
เดือน/
จํานวน
ดําเนินงาน
ปี
ผู้เข้ าร่ วม
14. การเสวนาเรื่ องการทําธุ รกิจส่ งออกยางพารา 15-16
12
เพื่อหาแนว
ไ ด้ แ ผ น ก า ร
12.

ประชุมสมาชิกเครื อข่ายของสหกรณ์ ครั้งที่ 2

7 ก.ย.
2552

19
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17
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

ต.ค.
2552

ทางการทําธุรกิจ
ยางพาราของ
สหกรณ์ที่เป็ นมือ
อาชีพมากยิง่ ขึ้น

15.

พบบริ ษทั ผูส้ ่ งออกที่เป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

17-20
ต.ค.
2552

10

16.

การจัดทําแผนธุ รกิ จในการส่ งออกยางพารา
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

18-19
พ.ย.
2552

25

17.

การศึกษาดูงาน CO-OP
ณ กรุ งปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน

14-19
ธ.ค.
2552

7

18.

ศึกษาดูงานการแปรรู ปยางคอมปาวด์ที่
ประเทศมาเลเซี ย

9
ม.ค.
2553

10

19.

ศึกษาดูงานและประชุมร่ วมหารื อในการทํา
ธุรกิจร่ วมกันกับกลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย์

10
ม.ค.
2553

10

เพื่ อ ทราบข้ อ มู ล
ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ
ส่ งออกยางพารา
ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่
สหกรณ์ ท ํา ธุ ร กิ จ
ส่ งออก
จั ด ก า ร ทํ า แ ผ น
ธุ ร กิ จ ในการแปร
รู ปยางพาราเพื่ อ
การส่ งออก
เพื่อ หาโอกาสการ
พั ฒ นาเชื่ อมโยง
เครื อข่ายพันธมิ ตร
ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ
ยางพาราในอนาคต
ระหว่ า งสหกรณ์
กับสหกรณ์
เพื่อดูแนวทางการ
แปรรู ปและการทํา
ธุรกิจ

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
ข อ ง ส ห ก ร ณ์
แ
ล
ะ
ผูร้ ั บ ผิดชอบใน
แต่ ล ะกิ จ กรรม
ของแต่ละแผน
ทํา ให้ เ ข้า ใจถึ ง
ระบบธุ รกิจการ
ส่ ง ออกและได้
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
จากบริ ษทั

ได้ แ ผนธุ ร กิ จ
ก า ร ส่ ง อ อ ก
เบื้องต้น
ไ ด้ แ น ว ท า ง
ความร่ วมมือ

ทราบถึงแหล่ง
และชนิ ด
วัตถุดิบที่มา
แปรรู ปเป็ นยาง
คอมปาวด์และ
ตลาดส่ งออก
เพื่อหาแนวทางที่ ได้แนวทาง
จะทําธุรกิจร่ วมกัน เบื้องต้นในการ
ในการส่ งออกยาง ร่ วมมือทําธุรกิจ
ระหว่าง
คอมปาวด์
สหกรณ์ยา่ นตา
ขาวกับกลุ่ม

17
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20.

ทําการปรับปรุ งแผนธุรกิจในการลงทุนผลิต
ยางพาราเพื่อการส่ งออก

20-21
ม.ค.
2553

5

เกษตรกรธารนํ้า
ทิพย์
เพื่อปรับปรุ งแผน ได้แผนธุรกิจ
ธุรกิจการส่ งออก การส่ งออก
ยางพาราให้ตรงกับ ยางพาราที่
ชัดเจนขึ้น
สภาพที่เป็ นจริ ง
มากยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
ประมวลความรู้สถานการณ์ การผลิตและการตลาดยางพารา
รายงานส่ วนนี้ เป็ นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อแสดงถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาด
ยางพาราในท้องที่ที่ทาํ การศึกษา และวิธีการดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
และได้ทาํ ความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งกับฝ่ ายจัดการ กรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเครื อข่าย ในการดําเนินงานวิจยั

3.1 การผลิตและการตลาดยางพาราของจังหวัดตรัง
จากข้อมูลสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง เมื่อ 30 มีนาคม 2552 จังหวัดตรังมีเนื้ อที่
เพาะปลูก ยางพารารวม 1,671,347 ไร่ ให้ผ ลผลิ ต แล้ว 1,326,906 ไร่ และยัง ไม่ ใ ห้ผ ลผลิ ต 344,441 ไร่ ได้ผ ลผลิ ต
336,131.41 ตัน หรื อเฉลี่ยเนื้ อยางแห้งไร่ ละ 253 กิโลกรัม มีเนื้ อที่ปลูกกระจายอยูใ่ นทุกอําเภอ โดยอําเภอปะเหลียนมี
เนื้อที่ปลูกมากที่สุด เท่ากับ 291,729 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.45 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมดของจังหวัดตรัง โดยอําเภอย่านตา
ขาวมีเนื้ อที่ปลูกเท่ากับ 157,640 ไร่ ปลูกมากเป็ นอันดับ 7 ของจังหวัดและเป็ นอําเภอที่ได้ผลผลิตเนื้ อยางแห้งเฉลี่ยต่อ
ไร่ ต่อปี มากที่สุด เท่ากับ 268 กิโลกรัม โดยในปี 2551 ได้ผลผลิตรวมเท่ากับ 26,706.20 ตัน รายละเอียดดังตารางผนวก
ที่ 1
3.1.1 การตลาดยางพาราในอําเภอย่านตาขาว
ในปั จจุบนั ชาวสวนยางพาราขายผลผลิตใน 2 ลักษณะ คือ นํานํ้ายางที่กรี ดได้มาทําเป็ นยางแผ่นดิบก่อนแล้ว
จึงขาย และขายในลักษณะของนํ้ายางสด ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) วิถีการตลาดของยางพารา
ในกรณี ยางแผ่นดิบมีผทู้ าํ หน้าที่การตลาดรับซื้ อหลายประเภท โดยชาวสวนขนาดใหญ่และทํายางแผ่นดิบที่
ได้คุณภาพมาตรฐานจะขายให้กบั สหกรณ์การเกษตร ชาวสวนรายเล็กที่อยูห่ ่างไกลก็จะขายให้กบั พ่อค้าเร่ ที่ต้ งั จุดรับซื้ อ
ตามริ มถนนใกล้กบั สถานที่จดั ตลาดนัด หรื อออกรับซื้ อถึงที่บา้ นของชาวสวนยางพารา ชาวสวนยางพาราบางส่ วนก็จะ
นํายางแผ่นดิบไปขายให้กบั ร้ านค้าที่รับซื้ อในหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ เป็ นต้น นอกจากนี้ ร้านค้าในอําเภอยังมีตวั แทน
ออกไปรับซื้ อยางตามหมู่บา้ น ยางแผ่นดิบที่พอ่ ค้ารับซื้ อก็จะขายให้กบั โรงงานทํายางแผ่นรมควัน ซึ่ งในปั จจุบนั มีอยู่ 5
บริ ษทั โดยอยูใ่ นอําเภอเมืองตรัง 4 บริ ษทั และที่อาํ เภอห้วยยอดอีก 1 บริ ษทั (ตารางผนวกที่ 2)
สําหรับยางแผ่นดิบที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวซื้ อได้และได้มาตรฐานก็จะขายผ่านตลาดกลางหาดใหญ่
โดยวิธีการประมูล (ภาพที่ 5)
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2) วิถีการตลาดของนํา้ ยางสด
นํ้ายางสดที่ ชาวสวนยางพาราในอําเภอย่านตาขาวผลิตได้มีทางเลือกในการขาย 2 ทางเลือก คือ ขายให้กบั
พ่อค้าเร่ ที่ออกตระเวนตั้งจุ ดรั บซื้ อตามริ มถนน และขายให้กบั โรงงานทํายางแผ่นรมควัน ซึ่ งมี ท้ งั ดําเนิ นงานโดย
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว สหกรณ์กองทุนสงเคราห์การทําสวนยาง และที่ดาํ เนินการโดยเอกชนหรื อกลุ่มเกษตรกร
โดยสร้างโรงรมเอง หรื อเข้าไปดําเนิ นการแทนสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เมื่อแปรรู ปเป็ นยางแผ่น
รมควันแล้วก็จะขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวทั้งหมด สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวก็จะขายผ่านตลาดกลาง
หาดใหญ่โดยการประมูล (ภาพที่ 6)

ชาวสวนยางพารา

นํ้ายางสด

ยางแผ่นดิบ

สกก.

พ่อค้าเร่

พ่อค้าในอําเภอ/
ตําบล

ตัวแทนร้านค้า
ในตําบล

ตลาดกลางหาดใหญ่
โรงงานรมควัน
โรงงาน
รมควัน

ผูใ้ ช้ใน
ประเทศ

ส่ งออก

ผูใ้ ช้ใน
ประเทศ

ส่ งออก

ภาพที่ 5 วิถีการตลาดของยางพารา กรณี ชาวสวนขายยางแผ่นดิบในอําเภอย่านตาขาว
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20
สําหรั บนํ้ายางสดที่ ขายผ่านพ่อค้าเร่ ก็จะขายให้กบั โรงงานแปรรู ปนํ้ายางข้น ซึ่ งปั จจุ บนั ในจังหวัดตรั งมี
โรงงานแปรรู ปนํ้ายางข้นอยู่ 10 บริ ษทั อยูใ่ นอําเภอเมือง 2 บริ ษทั อําเภอปะเหลียน 2 บริ ษทั อําเภอห้วยยอด 3 บริ ษทั
อําเภอสิ เกา 2 บริ ษทั และอําเภอกันตังอีก 1 บริ ษทั (ตารางผนวกที่ 3)

3.2 การดําเนินธุรกิจซื้อขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
การดําเนิ นธุ รกิจซื้ อขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มี 3 ลักษณะ คือ รับซื้ อนํ้ายางสด
จากสมาชิ กมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน รั บซื้ อยางแผ่นดิ บจากสมาชิ กโดยตรง และรั บซื้ อยางแผ่นรมควันจาก
เครื อข่ายที่เป็ นสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และจากสมาชิกชาวสวนยางที่ดาํ เนินการรับซื้ อนํ้ายางมาแปร
รู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน โดยในปี บัญชี 2552 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552) มีปริ มาณรับซื้ อนํ้ายางสด 268 ตัน มีมูลค่า
17.346 ล้านบาท ยางแผ่นดิบ 472 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 29.973 ล้านบาท และยางแผ่นรมควัน 3,606 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
264.355 ล้านบาท (รายละเอียดดังตารางผนวกที่ 4) ปริ มาณยางแผ่นดิบที่รวบรวมไว้ที่ได้มาตรฐานยางแผ่นรมควันก็จะ
ส่ งขายตลาดกลางหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
ชาวสวนยางพารา

นํ้ายางสด

ผูร้ ับซื้ อจร

โรงงานทํายางแผ่น
รมควัน

โรงงานแปรรู ป
นํ้ายางข้น

ผูใ้ ช้
ภายในประเทศ

สกก.
ย่านตาขาว

ผูส้ ่ งออก

สกย.

เอกชน
ชาวสวน

ยางแผ่นรมควัน
สกก.ย่านตาขาว
ตลาดกลางหาดใหญ่

ส่ งออก

ผูใ้ ช้ภายในประเทศ
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ภาพที่ 6 วิถีการตลาดยางพารา กรณี ชาวสวนยางขายนํ้ายางสดในอําเภอย่านตาขาว
3.2.1 รู ปแบบการดําเนินงานของเครือข่ าย
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวได้ทาํ การรับซื้ อผลผลิตจากสมาชิกรายบุคคลและจากนิ ติบุคคล คือ สหกรณ์
สกย. และกลุ่มเกษตรกร
3.2.2 การดําเนินงาน
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีการรับซื้ อนํ้ายางและยางแผ่นรมควัน โดยนํานํ้ายางสดมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่น
รมควันเอง ในการรับซื้ อผลผลิตนํ้ายางสดและยางแผ่นดิบจะทําการรับซื้ อในราคาซื้ อขายประจําวันของตลาดท้องถิ่น
หรื ออิงตลาด สําหรับยางแผ่นรมควันจะใช้ราคาซื้ อขายโดยอิงราคาตลาดกลางหาดใหญ่ การแปรรู ปยางแผ่นรมควัน
ใช้เวลาในการรมควัน 3-5 วัน ส่ วนใหญ่ใช้แรงงานจากภาคอีสาน โดยให้ค่าจ้างเป็ นต่อกิโลกรัมของยางแผ่นรมควัน
หลังจากรมควันแล้วนํามาทําการคัตติ้งเพื่อจําหน่ายหรื อส่ งให้ตลาดกลางเครื อข่ายต่อไป
3.2.3 การให้ ความช่ วยเหลือแก่ สมาชิกและเครือข่ าย
(1) ให้ความรู้เรื่ องข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับราคายางในประเทศ เช่น ราคาประมูล ราคาประกาศเที่ยงวัน
(ราคา F.O.B.) และราคาท้องถิ่นที่รับซื้ อ เป็ นต้น สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ เช่น ราคาตลาดปั จจุบนั เป็ นราคาที่
เสนอขาย ณ วันนั้น ๆ และการส่ งมอบยางในเดือนใด ปริ มาณเท่าใด ราคาประกาศเที่ยงวันของตลาดมาเลเซี ย และ
อิ น โดนี เ ซี ย ตลาดล่ ว งหน้า ได้แ ก่ ตลาดโตเกี ย ว และตลาดโอซากา ตลาดสิ น ค้า เกษตรล่ ว งหน้า (AFET) อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และข่าวสารเรื่ องของตลาดกลางในประเทศ สต็อกยางในแต่ละบริ ษทั ส่ งออก รวมถึง
ความต้องการยางของแต่ละบริ ษทั
(2) การให้ความช่วยเหลือในเรื่ องเงินทุนหมุนเวียนแก่เครื อข่ายและสมาชิกกูเ้ งิน โดยให้ดอกเบี้ ยร้อยละ 0
กําหนดเรี ยกคืนโดยส่ งมอบยางแผ่นรมควันภายใน 7 วัน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/เครื อข่าย/คน ทําให้เครื อข่ายมี
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีตน้ ทุนและสามารถรับซื้ อผลผลิตยางจากสมาชิกได้มากขึ้น
3.2.4 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(1) การซื้ อและรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวโดยซื้ อขาดจากเครื อข่าย มีสถานที่รับซื้ อ/
รวบรวมที่หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ณ โรงอัดก้อน กรมวิชาการเกษตร ได้รับเงินทุนอุดหนุ นเมื่อปี 2547
ขนาดความจุ 500 ตัน และมีการจัดตั้งเป็ นตลาดกลางเครื อข่ายสาขา ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ โดยได้ดาํ เนิ นการมา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2549 ในการรับซื้ อ/รวบรวมใช้ราคาประมูลประจําวันของราคาตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ โดยหักค่าใช้จ่ายจากเครื อข่ายกิโลกรัมละ 0.40 บาท สําหรับยางแผ่นรมควัน และกิโลกรั มละ 0.50 บาท
สําหรับยางแผ่นดิบ มีการประมูล/รับซื้ อในทุกวันทําการของราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. โดยเครื อข่ายจะต้องแจ้ง
นํ้าหนักประมูลก่อนเวลา 10.00 น. ทําให้เครื อข่ายมีตลาดที่แน่นอน และขายได้ในราคาที่เป็ นธรรม
(2) การจําหน่ายของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จะมีการประมูลขายให้ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ทุก
วันทําการ แบ่งการประมูลขายเป็ น 2 ประเภท คือ
ก) การประมูลประจําวัน (ขายทันที) จะขายประมูลได้ท้ งั ยางแผ่นดิบ, ยางแผ่นรมควันชั้น 3, ยาง
แผ่นรมควันชั้น 4, ยางแผ่นรมควันชั้น 5, ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยให้แจ้งเฉพาะนํ้าหนักให้ตลาดกลางรับทราบโดย
ไม่ตอ้ งส่ งยางไปยังตลาดกลาง เมื่อทราบรายชื่อผูป้ ระมูล สหกรณ์กจ็ ะส่ งยางไปที่บริ ษทั หรื อโรงงานที่รับซื้ อประมูลได้
เลย โดยสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าบรรทุกกิโลกรัมละ 0.35-0.40 บาท

21

22
ข) การขายยางล่วงหน้า ถ้าประสงค์จะขายล่วงหน้าต้องแจ้งให้ตลาดกลางทราบก่อนเวลา 14.00 น.
โดยขายเป็ นสัญญา ๆ ละ 20,000 กิโลกรัม โดยจะขายได้เฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 3 เท่านั้น มีกาํ หนดส่ งมอบภายใน
10 วัน และสามารถต่อรองราคากับผูป้ ระมูลได้ ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะไม่ส่งยางเข้าประมูลทุกวัน และ
จะเก็บสต็อกยางไว้เพื่อรอประมูลในวันต่อมาเพื่อเก็งกําไรและจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ค) การขายฝาก เป็ นการส่ งมอบยางให้แก่บริ ษทั ผูร้ ับซื้ อก่อน แต่ยงั ไม่มีการตกลงขาย โดยจะตกลง
ขายเมื่อได้ราคาที่ผขู ้ ายพอใจ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะขายในกรณี ที่บริ ษทั ผูร้ ับซื้ อให้ราคาสู งกว่าราคาประมูลของตลาดกลาง
0.50-1.00 บาท/กก.

3.2.5 รูปแบบของยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นดิบ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) ยางแผ่นดิบธรรมดา (ความชื้ นตั้งแต่ 4.5% ขึ้นไป) มีจุดรับซื้ อที่สํานักงานใหญ่ย่านตาขาว และที่สาขา
บ้านนา โดยผูจ้ ดั การเป็ นผูก้ าํ หนดราคา ซึ่ งกําหนดจากราคาประกาศซื้ อขายประจําวันของบริ ษทั ส่ งออก หักค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์ หักค่าความสกปรกของยาง เช่น ยางความชื้น 5% ราคารับซื้ อที่ประกาศ 47 บาท
วิธีคิดราคาที่รับซื้ อได้ดงั นี้
47 x 95%
=
44.65
หัก
ค่าใช้จ่าย
=
0.50
หัก
ค่าขนส่ ง
=
0.30
หัก
ค่าสกปรก (ถ้ามี) =
0.10
ราคารับซื้ อ
=
43.75 บาท/กก.
(2) ยางแผ่นดิบมาตรฐานตลาดกลาง (ความชื้น 2.5-4%) มีจุดรับซื้ อ ณ โรงอัดก้อนยาง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.
ย่านตาขาว จ.ตรัง ในทุกวันทําการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับซื้ อตามประกาศของตลาดกลาง
หาดใหญ่ หักค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 0.50 บาท เช่น ราคารับซื้ อตามประกาศของตลาดกลางเป็ น 48.50 บาท เมื่อหัก
ค่ า ใช้จ่ า ยของสหกรณ์ แ ล้ว จะรั บ ซื้ อ ในราคา 48 บาท/กก. โดยในการรั บ ซื้ อ ยางแผ่น ดิ บ มาตรฐานตลาดกลางมี
ข้อกําหนด คือ
ก) ต้องส่ งยางแผ่นดิบก่อน 1 วัน
ข) รับซื้ อเป็ นเงินสด ณ จุดรับซื้ อหรื อที่สหกรณ์
ค) เฉลี่ยคืนขั้นตํ่า กิโลกรัมละ 0.15 บาท
ง) คุณภาพยางต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของตลาดกลาง
อย่างไรก็ตาม ตลาดกลางหาดใหญ่สาขาย่านตาขาวที่ดาํ เนิ นการโดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ได้เพิ่ม
การเปิ ดรับซื้ อยางแผ่นดิบอีก 2 ชั้นคุณภาพ คือ ความชื้น 5-7% (ชั้น 4) และความชื้น 7-10% (ชั้น 5) ตั้งแต่วนั ที่ 29
มิถุนายน 2552 และคาดว่าจะทําให้มีสมาชิกนํานํ้ายางมาขายกับสหกรณ์มากขึ้น(ภาพที่ 7 และ 8)
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รู ปแบบการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ของ สกก.ย่ านตาขาว
รับจากสมาชิกและเครือข่ าย

โรงรม สกก.

ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน

สกก.
ย่ านตาขาว
ขายผู้ส่งออก
โดยตรง

ขายผ่านตลาดกลาง
หาดใหญ่
1

ภาพที่ 7 รู ปแบบการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

รู ปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ของ สกก.ย่ านตาขาว
รับจากสมาชิกและเครือข่ าย
สกก.
ย่ านตาขาว
ส่ งออกเอง ผู้แปรรูปโดยตรง ตลาดกลาง

ผู้ส่งออก
102

ภาพที่ 8 รู ปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
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บทที่ 4
การบริหารจัดการของสหกรณ์ ทเี่ ชื่อมโยงจากระบบการผลิต
ของสมาชิกชาวสวนยางพาราผ่ านโซ่ อุปทาน
รายงานผลการศึกษาในส่ วนนี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงจาก
ระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางผ่านโซ่อุปทานตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ซึ่ งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดทําฐานข้อมูลของชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิก สกก. ย่านตาขาว จํากัด การดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์เรี ยนรู้ใน
ระดับฟาร์ ม และการปรับโครงสร้างและการบริ หารจัดการที่เอื้ออํานวยต่อการเชื่อมโยงโซ่อุปทานเชิงคุณค่า

4.1 การจัดทําฐานข้อมูลของชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ในการจัดทําฐานข้อมูลชาวสวนยางพาราที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรอําเภอย่านตาขาว ได้รับความ
ร่ วมมือจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวในการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งทางสหกรณ์ได้
มอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในแต่ละกลุ่ม แล้วนําข้อมูลของสมาชิกแต่ละคน
มาบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
ลักษณะของฐานข้อมูลสมาชิกประกอบด้วยสภาพทัว่ ไปของสมาชิก แหล่งรายได้ ขนาดเนื้ อที่ปลูกยางพารา
อายุและพันธุ์ของยางพาราที่ปลูกในปั จจุบนั ตลอดจนการดูแลรักษา ปั ญหาและความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
รายละเอียดตามแบบสอบถามในภาคผนวก ข
จากการเก็บข้อมูลในปี 2552 ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีสวนยางพาราเป็ นของตนเองจํานวน 780 คน
ใน 780 คนนี้ เป็ นชาวสวนยางพาราที่ มี สวนยางพาราที่ ยงั กรี ดไม่ได้ท้ งั หมด 185 คน ชาวสวนยางที่ มีเฉพาะสวน
ยางพาราที่กรี ดได้แล้ว 285 คน และมีชาวสวนยางพาราอีกจํานวน 311 คนที่มีท้ งั สวนยางพาราที่กรี ดได้แล้วและยังกรี ด
ไม่ได้อีก ลักษณะการทําสวนยางมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางผนวกที่ 5 ถึง 11)
4.1.1 สภาพทัว่ ไปของชาวสวนยางพาราทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์
ชาวสวนยางพารามีอายุโดยเฉลี่ย 50 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมปี ที่ 4 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.46
รองลงมาจบชั้นประถมปี ที่ 6 มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 และปริ ญญาตรี เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 17.69,
9.36, 6.79 และ 5.00 ตามลําดับ โดยมีประสบการณ์การทําสวนยางมาแล้วเฉลี่ย 21 ปี มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อนโดย
เฉลี่ย 4 คน
ชาวสวนยางพาราร้อยละ 47.56 มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น รายได้จากการค้าขายมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 35.58 ของผูม้ ีรายได้จากแหล่งอื่นทั้งหมด รองลงมาเป็ นรายได้จากการรับจ้าง ทําสวนผลไม้ เลี้ยงวัว และจากการทํา
สวนปาล์ม เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 21.02, 15.36, 13.75 และ 6.47 ของผูม้ ีรายได้จากแหล่งอื่นทั้งหมด ตามลําดับ (ตาราง
ผนวกที่ 5)
4.1.2 เนือ้ ทีแ่ ละจํานวนแปลง อายุ และพันธุ์ยางพารา
ชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 780 ราย มีเนื้ อที่รวมทั้งหมด 10,909 ไร่ รวม
1,593 แปลง โดยเฉลี่ยครัวเรื อนละ 13.84 ไร่ เฉลี่ย 2 แปลง เป็ นเนื้ อที่ยางพาราที่ยงั กรี ดไม่ได้รวม 4,569.75 ไร่ เฉลี่ย
ครัวเรื อนละ 9.21 ไร่ โดยเป็ นพันธุ์ RRIM 600 มากที่สุด เท่ากับ 3,520 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 77.03 ของเนื้ อที่ที่ยงั กรี ด
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ไม่ได้ท้ งั หมด มีอายุในปี 2552 เท่ากับ 4 ปี มากที่สุด จํานวน 857 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ของเนื้ อที่ที่ยงั กรี ดไม่ได้
ทั้งหมด
เนื้อที่ยางพาราที่กรี ดได้แล้วรวม 6,287.25 ไร่ เป็ นพันธุ์ RRIM 600 มากที่สุด เท่ากับ 5,092 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
80.99 ของเนื้ อที่ที่กรี ดได้แล้วทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 11-15 ปี มากที่สุด เท่ากับ 1,622 ไร่ หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 25.80 ของเนื้อที่ยางพาราที่กรี ดได้แล้วทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 6)
4.1.3 การกรีดยาง
แรงงานที่ ใช้ในการกรี ดยางในปี 2552 ชาวสวนยางพาราที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์กรี ดเองทั้งหมดมากที่ สุด
จํานวน 427 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.76 ของผูท้ ี่มีสวนที่กรี ดได้แล้วทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 13.78 จ้างกรี ดทั้งหมด
อีกร้อยละ 10.76 มีท้ งั การกรี ดเองและจ้างบางส่ วน กรณี จา้ งกรี ดมีการแบ่งผลผลิตกันในอัตรา 60 : 40 มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 26.71 ของชาวสวนที่มีการจ้างกรี ด รองลงมามีสัดส่ วนการแบ่ง 50 : 50 และ 55 : 45 เป็ นต้น (ตารางผนวกที่ 7)
4.1.4 การขายผลผลิตยางพารา
ในปัจจุบนั ชาวสวนยางพารานิยมขายผลผลิตในลักษณะเป็ นนํ้ายางสดมากที่สุด จํานวน 348 ราย หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 58.49 ของผูม้ ี สวนยางพาราที่ กรี ดได้แล้วทั้งหมด อี กร้ อยละ 46.05 ขายในลักษณะเป็ นยางแผ่นดิ บ และมี
เกษตรกรอีก 3 ราย ขายในลักษณะเป็ นยางแผ่นรมควันซึ่ งเป็ นผูแ้ ปรรู ปนํ้ายางสดเป็ นยางแผ่นรมควัน
สําหรับแหล่งขายผลผลิตของชาวสวนยางพารา ส่ วนน้อยที่ขายผลผลิตให้กบั สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว มี
เพียง 65 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.92 อีกร้อยละ 89.08 ขายให้กบั พ่อค้าทัว่ ไป อาจเป็ นเพราะว่าสมาชิกอยูห่ ่ างไกล
สหกรณ์ และทํายางแผ่นดิบที่ไม่ได้คุณภาพชั้น 3 และชาวสวนยางพาราเป็ นรายเล็ก ได้ผลผลิตวันละไม่มาก ทําให้ไม่
คุม้ กับค่าขนส่ งและเวลาที่เสี ยไปกับการนําผลผลิตมาขายให้กบั สหกรณ์ ซึ่ งปั จจุบนั สหกรณ์ซ้ื อผลผลิตในลักษณะเป็ น
ยางแผ่นรมควันจากเครื อข่ายที่ มีโรงรมควันทั้งของเอกชนที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ และจากโรงรมควันของสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพารารับซื้ อนํ้ายางมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน และรับซื้ อยางแผ่นดิบให้ราคาตาม
ชั้นคุณภาพ (ตารางผนวกที่ 7)
4.1.5 การปลูกพืชแซมและเลีย้ งสั ตว์ ในสวนยางพารา
สมาชิกส่ วนน้อยเพียงร้อยละ 18.97 มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา โดยปลูกกล้วยแซมมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 63.51 ของผูป้ ลูกพืชแซมทั้งหมด รองลงมาเป็ นการปลูกสะเดา (ไม้เทียม) ผัก เงาะ ฝรั่ง พริ ก และสับปะรด เป็ น
ต้น
สําหรั บการเลี้ ยงสัตว์ในสวนยางพารา พบว่า มี เพียงร้ อยละ 8.97 หรื อ 70 ราย ที่ มีการเลี้ ย งสัตว์ในสวน
ยางพารา โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด จํานวน 56 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 80 ของผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในสวนยางพาราทั้งหมด สัตว์ที่มี
การเลี้ยงมากรองลงมาคือ แพะ และไก่ เป็ นต้น (ตารางผนวกที่ 8)
4.1.6 การดูแลรักษาสวนยางพารา
1) การใช้ ปุ๋ย
สําหรั บยางพาราที่ ยงั กรี ดไม่ได้ จะใช้ปุ๋ยเคมี ตามคําแนะนําของกองทุ นสงเคราะห์ การทําสวนยาง ส่ วน
ยางพาราที่กรี ดได้แล้ว ชาวสวนร้อยละ 97.98 มีการใส่ ปุ๋ยเคมี โดยใส่ เพียงปี ละ 1 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 336 ราย หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 57.63 ของผูใ้ ส่ ปุ๋ยเคมีท้ งั หมด รองลงมาใส่ ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 39.97 ของผูใ้ ส่ ปุ๋ยเคมีท้ งั หมด
สู ตรปุ๋ ยเคมีที่ใช้ คือ ใช้สูตร 15-15-15 มากที่สุด จํานวน 307 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.66 รองลงมาใช้ปุ๋ย
สู ตร 15-7-18, สูตร 20-8-20 และสูตร 16-8-4 คิดเป็ นร้อยละ 13.89, 1.89 และ 1.37 ตามลําดับ
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นอกจากนี้ ร้อยละ 1.51 มีการใส่ ปุ๋ยคอกจําพวกมูลสัตว์เพียงอย่างเดียว และร้อยละ 13.61 มีการใส่ ปุ๋ยคอก
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี (ตารางผนวกที่ 9)
2) การกําจัดวัชพืช
การกําจัดวัชพืชในสวนยางพารา พบว่า ชาวสวนยางพาราส่ วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการถางหญ้า จํานวน
438 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 56.15 รองลงมาใช้รถตัดหญ้า รถไถ และใช้ยางฆ่าหญ้า คิดเป็ นร้อยละ 20.35, 15.77 และ
15.38 ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 9)
4.1.7 ปัญหาทีพ่ บในปัจจุบัน
ชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกจํานวน 573 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 73.46 มีปัญหา โดยมีปัญหาเรื่ องราคายาง
ตกตํ่ามากที่สุด จํานวน 346 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.38 รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับราคาปุ๋ ยเคมีที่เพิ่มสู งขึ้น มีทุน
น้อย ยางเป็ นโรค หน้ายางตายนิ่ง (ตารางผนวกที่ 10)
4.1.8 สิ่ งทีต่ ้ องการให้ สหกรณ์ ช่วยเหลือ
มี ส มาชิ กจํานวน 473 ราย หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.64 มี ค วามต้อ งการให้ส หกรณ์ ช่ว ยเหลื อ โดยให้ช่ว ย
แก้ปัญหาเรื่ องคุณภาพและราคาปุ๋ ยเคมี จํานวน 214 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45.24 ของผูม้ ีความต้องการให้ช่วยเหลือ
สิ่ งที่ตอ้ งการให้สหกรณ์ช่วยเหลือรองลงมา คือ แก้ปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มแหล่งรับซื้ อนํ้ายาง
ผ่อนผันหนี้ และดูแลเรื่ องโรคยางพารา (ตารางผนวกที่ 10) ทีมวิจยั จะได้นาํ ข้อมูลที่ได้ไปปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายบริ หาร
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อดําเนินการต่อไป

4.2 ศูนย์เรี ยนรู ้โดยการพัฒนาสวนยางพาราเป็ นเครื อข่ายคุณค่าต้นนํ้า
การพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวซึ่ งเป็ นธุ รกิจต้นนํ้าเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
ความเป็ นผูส้ ่ งออกยางพาราที่เป็ นธุ รกิจปลายนํ้า เป็ นการขยายผลเครื อข่ายคุณค่าไปยังสมาชิกชาวสวนยางที่เป็ นต้นนํ้า
ให้ได้รับผลประโยชน์สูงขึ้นจากการพัฒนาเครื อข่ายคุณค่ายางพารา โดยโครงการฯ ได้นาํ แนวทางการขยายผลแบบ
กลุ่มที่มีแกนนําเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้เสมือนไข่แดงและมีสมาชิกกลุ่มเป็ นไข่ขาวที่จะได้รับการเรี ยนรู้ผา่ นแกนนํา
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้คดั เลือกแกนนํากลุ่มจํานวน 3 ราย จาก 3 กลุ่ม ที่เป็ นภาคีเครื อข่ายและทําธุรกิจขายยางแผ่นรมควัน
ให้กบั สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เพื่อทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางหรื อแม่ข่ายที่เป็ นต้นแบบในการขยายผลการทําสวน
ยางพารา (ผูผ้ ลิตนํ้ายางหรื อยางแผ่น) ซึ่ งเป็ นต้นนํ้าของการทําธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการคัดเลือกแกนนําในการขยายผล คือ (1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาวที่สมาชิกฯ จํานวนมากให้การยอมรับในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (2) มีสวนยางพาราเป็ น
ของตนเอง มีความพร้อม และประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพสวนยางพารา และ (3) มีความสมัครใจเข้าร่ วม
โครงการฯ และพร้อมให้ความร่ วมมือในการนําแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ ในการทําสวนยางพาราที่ดีเป็ นต้นแบบในการขยาย
ผลให้สมาชิกกลุ่มได้เรี ยนรู้และนําไปปฏิบตั ิตาม โดยมีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับแกนนําของแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
4.2.1 กลุ่มสวนสงเคราะห์ ยางพัฒนา (นายายหม่ อม)
ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเป็ นแกนนําได้แก่ประธานกลุ่มชื่อ นายสัมพันธ์ พันธุ์เกตุ อาศัยอยูห่ มู่ที่ 4 ต.ย่านตาขาว อ.
ย่านตาขาว จ. ตรัง อายุ 57 ปี การศึกษามัธยมต้น สวนยางที่ใช้เป็ นแปลงเรี ยนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบตั ิการทําสวน
ยางพารามีขนาด 54 ไร่ ยางพาราอายุ 6 ปี พันธุ์ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไม่เปิ ดกรี ด มีโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควัน
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณสวนยาง มีแผนผังแสดงบริ เวณสวนยางพาราดังภาพที่ 9
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สวน
ยางพารา
โรงแปรรู ป
ยางแผ่นรมควัน
ถนนสาธารณะ
ปลูกต้นผักเนี้ยงแซม
ภาพที่ 9 แผนผังแสดงที่ต้ งั แปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายสัมพันธ์ พันธุ์เกตุ
ในการทําสวนยางนั้น แกนนํารายนี้ ยงั มีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกัน มีขนาดเนื้ อที่ 8
ไร่ ยางพาราอายุ 12 ปี พันธุ์ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร เมื่อยางเล็กอายุ 1-3 ปี ใช้ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 เมื่อยางมีอายุ 4
ปี ขึ้นไป ใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 และ 20-8-20 เปิ ดกรี ดเมื่อยางพารามีอายุ 7 ปี ได้ผลผลิตนํ้ายางดิบประมาณ 60 กก./วันที่
กรี ด มีเปอร์ เซ็นนํ้ายางประมาณร้อยละ 30 คิดเป็ นยางแห้ง 18-19 กก. ในปี 2550 มีรายได้ประมาณ 340,000 บาท แบ่ง
ครึ่ งให้คนกรี ดยางคงเหลือเป็ นรายได้ของเจ้าของสวนยางพาราประมาณ 170,000 บาท หักค่าปุ๋ ยและค่าแรงงานในการ
ดูแลสวนประมาณ 50,000 บาท คํานวณแล้วเจ้าของสวนมีรายได้สุทธิ ประมาณ 10,000 บาท/เดือน แต่ในระดับราคา
ยางพาราที่ เป็ นอยู่ขณะนี้ ที่ประมาณ 45-50 บาท/กก. นั้น เจ้าของสวนขนาดเนื้ อที่ 8 ไร่ มี รายได้สุทธิ เพียงประมาณ
7,000 บาท/เดือน เท่านั้น ส่ วนในช่วงปลายปี 2552 ที่ราคายางพาราปรับตัวสู งขึ้นเป็ นมากกว่า 80 บาท/กก. นั้น เจ้าของ
สวนยางมีรายได้สุทธิประมาณ 12,000 บาท/เดือน
ในส่ วนของโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันของกลุ่มสวนสงเคราะห์ พฒ
ั นานั้น มี นายสัมพันธ์ พันธุ์เกตุ เป็ น
เจ้าของและเป็ นประธานกลุ่ม เป็ นธุ รกิจส่ วนตัวโดยในระยะเริ่ มต้นได้รับการส่ งเสริ มด้านความรู้ในการแปรรู ปยาง
แผ่นรมควันจากกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มีสมาชิกที่ส่งนํ้ายางเป็ นประจําประมาณ 200 ราย มีจุดรับซื้ อนํ้ายาง
ดิบจากสมาชิก 2 จุด มีกาํ ลังการผลิตยางแผ่นรมควัน 6 ตัน/วัน คิดเป็ นปริ มาณนํ้ายางดิบที่รับซื้ อได้ประมาณ 18,000
กก. /วัน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณเปอร์ เซ็นนํ้ายาง ใช้เวลาในการรมควัน 3-5 วันในปั จจุบนั มีสมาชิกมาส่ งนํ้ายางประมาณหนึ่ ง
ในสามถึงครึ่ งหนึ่ งของกําลังผลิต ส่ วนต่างของราคารับซื้ อคิดตามเปอร์ เซ็นนํ้ายางกับราคาที่ขายเป็ นยางแผ่นรมควัน
ประมาณ 8 บาท/กก. มีตน้ ทุนในการแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 5.50 บาท/กก. โดยคิดเป็ นค่าแรงงาน 1.70
บาท/กก. และค่าไม้ฟืน 2.50 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควัน จักรรี ดแผ่นยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่ วน
ต่างนี้คาํ นวณจากภาวะที่ราคายางพาราปกติ ถ้าราคายางพาราผันผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสู งเช่นเดียวกัน โดยในช่วง
ที่ราคายางพาราตกตํ่าลงมาเมื่อช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2551 นั้น กลุ่มนี้ขาดทุนหลายแสนบาท ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
มีการแจกของชําร่ วยให้กบั สมาชิกที่มีการส่ งนํ้ายางดิบเป็ นประจํา
ในการนําแนวปฏิบตั ิการพัฒนาการทําสวนยางพารานั้น แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลงเรี ยนรู้
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ วบคู่กบั การใช้ปุ๋ยเคมี และจะแบ่งพื้นที่สวนยางพาราที่เป็ นแปลงเรี ยนรู้แห่งนี้ ประมาณ 2 ไร่ ทํา
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การปลูกพืชแซมระหว่างต้นยางพาราเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม โดยจะปลูกต้นผักเนี้ ยงซึ่ งเป็ นไม้ยนื ต้น นําส่ วนของใบอ่อน
มาใช้เป็ นอาหาร ชอบขึ้นในบริ เวณที่ มีร่มเงาซึ่ งเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่สวน
ยางพารานี้ แกนนําได้ปลูกต้นสะเดาแซมยางพาราประมาณ 50 ต้นด้วย สะเดาเป็ นไม้ยนื ต้นสามารถขายเนื้ อไม้ได้ราคา
สู งนําไปแปรรู ปเป็ นไม้กระดานใช้ในสิ่ งปลูกสร้างได้ นอกจากนี้ แกนนํารายนี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลปริ มาณนํ้า
ยางดิบ ผลผลิตยางแปรรู ปยางแผ่นรมควัน รวมถึงราคายางพารารายวัน จึงเห็นสมควรส่ งเสริ มให้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลระดับ
ชุมชนเพื่อให้เป็ นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ ภายใต้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จากการที่ทีมนักวิจยั ได้เสนอแนะให้มีการปลูกพืชแซมเพื่อสร้างรายได้เสริ ม นั้น เกษตรกรรายนี้ ได้ทาํ การ
ปลูกต้นผักเนี้ ยงโดยความสมัครใจเพื่อนําร่ องเป็ นตัวอย่างแก่เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกกลุ่มจะได้นาํ ไปขยายผลต่อไปใน
อนาคต โดยได้ทาํ การปลูกต้นผักเนี้ ยงแซมระหว่างแถวของต้นยางพาราในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ (ภาพที่ 6) ทําการปลูก
ในเดือนกันยายน 2552 (ขณะนี้ ตน้ ผักเนี้ ยงมีอายุได้ 5 เดือน) ระยะการปลูก 1.5 x 7.0 เมตร จํานวน 4 แถวระหว่างแถว
ต้นยางพารา รวมปลูกจํานวน 160 ต้น (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ต้นผักเนี้ยงที่ปลูกแซมระหว่างต้นยางพาราในแปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายสัมพันธ์ พันธุ์เกตุ
ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมพื้นที่ไม่มีเพราะปลูกในแปลงยาง ค่าขุดหลุมๆ ละ 5 บาท คิดป็ นเงิน 800 บาท ค่าต้น
กล้า 20 บาท/ต้น คิดเป็ นเงิน 3,200 บาทค่าปุ๋ ยรองพื้น 340 บาท ค่าปุ๋ ยบํารุ งดินประมาณ 1,800 บาท/ปี ไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าแรงในการดูแลรักษาเพราะจ่ายรวมอยูใ่ นค่าการดูแลรักษายางพารา มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,140 บาท ขณะนี้ ยงั ไม่
สามารถเก็บขายได้ มีเพียงการเก็บไว้บริ โภคในครัวเรื อนเล็กน้อย ราคาผักเนี้ ยงในตลาดจะอยูท่ ี่ประมาณ 50 – 60 บาท/
กก. คาดว่าเมื่อต้นผักเนี้ยงโตต็มที่แล้วจะสามารถเก็บยอดผักเนี้ยงไปขายในตลาดได้วนั ละประมาณ 150 - 250 บาท/วัน
แกนนําผูน้ ้ ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา ดังต่อไปนี้
1) เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ข าดความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ อ งของดิ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง สภาพและ
โครงสร้างของดิน ความต้องการธาตุอาหารในดิน ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน การใช้ปูนขาวและโดโลไมท์ และ
ประเภทของดิ นที่ เหมาะสมในการปลูกยางพารา นอกจากนี้ ยงั ขาดความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยและพันธุ์ยางที่ ถูกต้อง
เหมาะสม เกษตรกรบางรายได้รับปุ๋ ยจากกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไปแล้วนําไปขายต่อ ไม่ได้ใช้ประโยชน์กบั
สวนยางตนเอง และบางรายได้รับปุ๋ ยจากกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางแต่ไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาในเรื่ องการ
ขาดเงินทุนในการปรับปรุ งสวนยางอีกด้วย
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2) เกษตรกรต้องการความรู้เพิ่มเติมในการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางที่มีอายุ 1- 3 ปี และสวนยาง
ที่มีอายุ 4 ปี ถึงโค่นปลูกใหม่ เพื่อเป็ นรายได้เสริ มจากรายได้ที่ได้รับจากการปลูกยาง
3) ปั ญหาในด้านการตลาดและราคายางพารา เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถผลิตยางให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดได้ นอกจากนี้ ราคาของนํ้ายาง ยางแผ่นรมควัน และไม้ยางพารา ยังมีราคาตํ่าและมีความผัน
ผวนด้วย
4.2.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพยางพาราบ้ านท่ าบันได
ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเป็ นแกนนําได้แก่ประธานกลุ่มชื่อ นายจรัน จิตร์ เพ็ชร อาศัยอยูห่ มู่ที่ 2 ต.ย่านตาขาว อ.
ย่านตาขาว จ. ตรัง อายุ 37 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี สวนยางที่ใช้เป็ นแปลงเรี ยนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบตั ิการทําสวน
ยางพารามีขนาด 5 ไร่ ยางพาราอายุ 2 ปี พันธุ์ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไม่เปิ ดกรี ด โดยในพื้นที่สวนยางนี้ ได้มีการ
ใช้พ้ืนที่ขนาด 2 งานปลูกฝรั่งแซมยางด้วย มีพ้ืนที่อีก 4 ไร่ อยูใ่ นแปลงเดียวกันเป็ นโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันและเป็ น
บ้านที่อยูอ่ าศัย มีแผนผังแสดงบริ เวณสวนยางพาราดังภาพที่ 11
ในการทําสวนยางนั้น แกนนํารายนี้ ยงั มีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ได้รับมรดกมา ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกัน มี
ขนาดเนื้อที่ 40 ไร่ ที่ดินแปลงนี้ เคยปลูกปาล์มนํ้ามันเมื่อต้นปาล์มมีอายุมากกว่า 20 ปี จึงทําการโคนและเปลี่ยนมาปลูก
ยางพาราเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว เพราะช่วงนั้นราคายางพาราสู งมาก ยางพาราในสวนนี้ มีอายุ 2 ปี พันธุ์ 251 ระยะปลูก 3 x 7
เมตร ใช้ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 คาดว่าจะเปิ ดกรี ดเมื่ อยางพารามี อายุ 7 ปี ค่าปุ๋ ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ
200,000 บาท /ปี
ในส่ วนของโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันของกลุ่มพัฒนาคุณภาพยางพาราบ้านท่าบันไดนั้น มีนาย จรัน จิตร์
เพ็ชร เป็ นเจ้าของและเป็ นประธานกลุ่ม เป็ นธุรกิจส่ วนตัวโดยในระยะเริ่ มต้นได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ในการแปร
รู ปยางแผ่นรมควันจากนายสัมพันธ์ พันธุ์เกตุ มีสมาชิกที่ส่งนํ้ายางเป็ นประจําประมาณ 130 ราย แต่ละรายมีพ้ืนที่สวน
ยางพาราเฉลี่ยประมาณ 10 ไร่ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 80 ของสมาชิกปลูกยางพาราพันธุ์ 600 มีจุดรับซื้ อนํ้ายางดิบจากสมาชิก
3 จุ ด โรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันมี กาํ ลังการผลิตยางแผ่นรมควัน 6 ตัน/วัน คิดเป็ นปริ มาณนํ้ายางดิ บที่รับซื้ อได้
ประมาณ 18,000 กก. /วัน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณเปอร์ เซ็นนํ้ายาง ใช้เวลาในการรมควัน 3-5 วัน ช่วงที่มีน้ าํ ยางดิบเข้ามามาก
จะอยูในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ในปั จจุบนั มีสมาชิกมาส่ งนํ้ายางประมาณครึ่ งหนึ่ งถึงสองในสามของกําลัง
ผลิ ต ส่ วนต่างของราคารั บซื้ อคิดตามเปอร์ เซ็นนํ้ายางกับราคาที่ ขายเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 8.50 บาท/กก. มี
ต้นทุนในการแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 5.50 บาท/กก. โดยคิดเป็ นค่าแรงงาน 1.70 บาท/กก. และค่าไม้ฟืน
2.50 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควัน จักรรี ดแผ่นยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่ วนต่างนี้ คาํ นวณจากภาวะที่
ราคายางพาราปกติ ถ้าราคายางพาราผันผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสู งเช่นเดียวกัน โดยในช่วงที่ราคายางพาราตกตํ่าลง
มาเมื่อช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2551 นั้น กลุ่มนี้ขาดทุนหลายแสนบาทเช่นเดียวกัน
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สวนยางพารา
ปลูกฝรั่งแซม

โรงแปรรู ป
ยางแผ่นรมควัน
สวนยางพารา

บ้าน

ถนนสาธารณะ

ภาพที่ 11 แผนผังแสดงที่ต้ งั แปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายจรัน จิตร์เพ็ชร
ในการนําแนวปฏิบตั ิการพัฒนาการทําสวนยางพารานั้น แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลงเรี ยนรู้
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ วบคู่กบั การใช้ปุ๋ยเคมี และได้แบ่งพื้นที่สวนยางพาราที่เป็ นแปลงเรี ยนรู้แห่ งนี้ ประมาณ 2 งาน
ทําการปลูกพืชแซมระหว่างต้นยางพาราที่ มีอายุ 6 เดือน เพื่อเป็ นรายได้เสริ มและเก็บไว้บริ โภคในครัวเรื อนโดยไม่
สารพิษตกค้างเพราะเป็ นผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยปลูกต้นฝรั่ง
ซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้น ชอบพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี มีตน้ ฝรั่ง 100 ต้น
อายุ 2 ปี (ภาพที่ 12) เท่ากับอายุตน้ ยางพารา ระยะปลูก 3 x 4 เมตร ค่าจ้างขุดหลุม 500 บาท ค่าต้นกล้า 15 บาท/ต้น คิด
เป็ นเงิน 1,500 บาท อายุ 1 ปี มีการทําระบบให้น้ าํ ที่ลงทุนไปประมาณ 5,000 บาท ด้วย มีการบํารุ งต้นฝรั่งด้วยปุ๋ ย
ปริ มาณ 0.5 กิโลกรัม/ต้น คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 500 บาท/ปี ค่าแรงงานบํารุ งรักษา 800 บาท/ปี ค่าแรงงานห่ อผลและเก็บ
เกี่ยว 800 บาท/ปี รวมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปลูก 11,000 บาท ขายฝรั่งได้ในราคา 30-35 บาท/กก. เก็บผลฝรั่งไว้บริ โภคใน
ครั วเรื อนและขายไปแล้วประมาณ 350 กก. คิดเป็ นมูลค่าของผลผลิตฝรั่งประมาณ 9,500.00 บาท ซึ่ งใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ใช้ไปแล้ว
แกนนําผูน้ ้ ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา ดังต่อไปนี้
1) เกษตรกรชาวสวนยางขาดการวางแผนในการปลูกยาง โดยส่ วนใหญ่จะทําการปลูกยางตามที่
ตนเองคุน้ เคย ไม่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลผลิตและข้อดีขอ้ เสี ยของยางแต่ละพันธุ์ การปลูกยางพันธุ์ที่ได้ผลผลิตตํ่าทํา
ให้เสี ยโอกาสในการที่จะได้รับรายได้ที่สูงกว่า
2) เกษตรกรขาดพันธุ์ยางที่เหมาะสม เนื่องจากพันธุ์ยางใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสู งจะเป็ นที่รู้จกั กันในวง
แคบและมีราคาต้นกล้าแพงกว่ากล้ายางทัว่ ไปประมาณ 1 เท่าตัว
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ภาพที่ 12 ต้นฝรั่งที่ปลูกแซมระหว่างต้นยางพาราในแปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายจรัน จิตร์เพ็ชร
3) เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปลูกยางพารา แม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกยางโดยเฉพาะ แต่หน่วยงานเหล่านั้นมีบุคลากรจํากัด ดูแลเกษตรกรได้ไม่ทวั่ ถึง โดย
หน่ วยงานของราชการโดยเฉพาะสํานักงานกองทุ นสงเคราะห์ การทําสวนยาง (สกย.) ควรจัดอบรมให้ความรู้ แก่
เกษตรกรชาวสวนยางแบบครบวงจรในทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบั เกษตรกรโดยเฉพาะ เช่น หลักสู ตร
การดูแลรักษาต้นยาง การป้ องกันโรคที่เกิดกับยางพารา วิธีการกรี ดยางที่ถูกต้อง และแนวทางในการลดต้นทุนในการ
ปลูกยาง เป็ นต้น
4) ควรมีการให้ความรู้ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้มีการปลูกพืชแซมยาง เช่น การปลูกผัก ผลไม้
ในช่วง 1-4 ปี แรกของการปลูกยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร
5) รัฐบาลควรมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคายางตกตํ่าอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดยจัดตั้ง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนนี้ โดยเฉพาะ เพื่อจะได้มีการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวต่อไป
4.2.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพยางพาราบ้ านป่ ากอ
ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเป็ นแกนนําได้แก่ประธานกลุ่มชื่อ นายศราวุธ ชั้นสกุล อาศัยอยูห่ มู่ที่ 5 ต. ปะเหลียน อ. ปะ
เหลียน จ. ตรั ง อายุ 25 ปี การศึกษามัธยมปลาย สวนยางที่ ใช้เป็ นแปลงเรี ยนรู้ และถ่ายทอดแนวปฏิ บตั ิการทําสวน
ยางพารามี 2 แปลงติดกัน แปลงที่ 1 ได้รับมรดกมา มีขนาด 30 ไร่ ยางพาราอายุ 25 ปี พันธุ์ 600 ระยะปลูก 3x7 เมตร
(ไร่ ละ 70 ต้น) เปิ ดกรี ดแล้วได้ผลผลิตนํ้ายางดิบประมาณ 60 กก./วันที่กรี ด (กรี ดได้ประมาณ 150 วัน/ปี ) เปอร์ เซ็นนํ้า
ยางร้อยละ 34 คิดเป็ นผลผลิตยางแห้ง 20 กก. แบ่งครึ่ งกับคนกรี ด เจ้าของสวนมีรายได้ประมาณ 500-600 บาท/วันที่
กรี ด เมื่ อ ช่ วงเดื อ นเมษยน 2552 เกิ ดลมพายุฤดูร้ อ นทําให้ส วนแห่ งนี้ เสี ยหายเป็ นเนื้ อ ที่ มากกว่า 10 ไร่ คาดว่าจะ
ดําเนินการขอสงเคราะห์เพื่อปลูกยางพาราทดแทนภายใน 2 ปี นี้ แปลงที่ 2 ได้รับมรดกมาเช่นเดียวกัน มีขนาดเนื้อที่ 64
ไร่ ยางพาราอายุ 4 ปี พันธุ์ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ใช้ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 ในอัตรา 0.5 กก./ต้น และใช้ปุ๋ยขี้ไก่ดว้ ย คาด
ว่าจะเปิ ดกรี ดเมื่อยางพารามีอายุ 7 ปี ค่าปุ๋ ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ 260,000 บาท /ปี โดยในพื้นที่สวน
ยางนี้ ได้มีการปลูกกล้วยนํ้าหว้า และต้นสะเดาแซมยางด้วย และมีพ้ืนที่อีก 5 ไร่ ต้ งั อยูใ่ กล้กนั เป็ นโรงแปรรู ปยางแผ่น
รมควัน มีแผนผังแสดงบริ เวณสวนยางพาราดังภาพที่ 13

31

32
สวนยางพารา
แปลงที่ 1

สวนยางพารา
แปลงที่ 2

โรงแปรรู ป
ยางแผ่นรมควัน
ถนนสาธารณะ

ภาพที่ 13 แผนผังแสดงที่ต้ งั แปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายศราวุธ ชั้นสกุล
ในการทําสวนยางนั้น แกนนํารายนี้ ยงั มีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ได้รับมรดกมา ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกัน มี
ขนาดเนื้ อที่ 50 ไร่ อายุยางพารา 27 ปี พันธุ์ 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ได้ผลผลิตและรายได้
ประมาณ 2 เท่าของสวนยางแปลงที่ 1 ที่กล่าวถึงไปแล้ว คาดว่าจะขอสงเคราะห์เพื่อปลูกยางพาราทดแทนภายใน 2 ปี
ค่าปุ๋ ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ 100,000 บาท /ปี
ในส่ วนของโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันของกลุ่มพัฒนาคุณภาพยางพาราบ้านท่าบันไดนั้น มีนาย ศราวุธ ชั้น
สกุล เป็ นประธานกลุ่ม ดําเนิ นธุ ร กิ จแบบวิสาหกิ จชุ มชน กลุ่มนี้ ได้เช่ าโรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันที่ ก่อสร้ างโดย
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางแต่ได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ทางกลุ่มจ่ายค่าเช่าให้กบั เจ้าของที่ดินที่โรงแปรรู ปฯ ตั้งอยู่
3,000 บาท/เดื อ นโดยในระยะเริ่ ม ต้น ได้รั บ การถ่ า ยทอดด้า นความรู้ ใ นการแปรรู ป ยางแผ่น รมควัน จากสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว มีสมาชิกที่ส่งนํ้ายางเป็ นประจําประมาณ 50 ราย ในการรวมกลุ่มกันนั้นมีการลงทุนร่ วมกันใน
รู ปของการซื้ อหุ น้ ๆ ละ 50 บาท คนละ 10 หุ น้ เป็ นอย่างน้อย แต่ละรายมีพ้ืนที่สวนยางพาราเฉลี่ยประมาณ 20 ไร่ ส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 80 ของสมาชิกปลูกยางพาราพันธุ์ 600 โรงแปรรู ปยางแผ่นรมควันมีกาํ ลังการผลิตยางแผ่นรมควัน 3 ตัน/
วัน คิดเป็ นปริ มาณนํ้ายางดิบที่รับซื้ อได้ประมาณ 9,000 กก. /วัน ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณเปอร์ เซ็นนํ้ายาง ใช้เวลาในการ
รมควัน 3-5 วัน ช่วงที่มีน้ าํ ยางดิบเข้ามามากจะอยูในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ในปั จจุบนั มีสมาชิกมาส่ งนํ้ายาง
ประมาณหนึ่งในสามของกําลังผลิต คิดเป็ นปริ มาณนํ้ายางดิบประมาณ 3 ตัน/วัน หรื อเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 1.2
ตัน/วัน ส่ วนต่างของราคารับซื้ อคิดตามเปอร์ เซ็นนํ้ายางกับราคาที่ขายเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 8.00 บาท/กก. มี
ต้นทุนในการแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควันประมาณ 4-5 บาท/กก. โดยคิดเป็ นค่าแรงงาน 1.70 บาท/กก. และค่าไม้ฟืน
2.25 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควัน จักรรี ดแผ่นยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่ วนต่างนี้ คาํ นวณจากภาวะที่
ราคายางพาราปกติ ถ้าราคายางพาราผันผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสู งเช่นเดียวกัน โดยในช่วงที่ราคายางพาราตกตํ่าลง
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มาเมื่อช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2551 นั้น กลุ่มนี้ ตอ้ งหยุดการทํายางแผ่นรมควันไประยะหนึ่ ง โดยเฉลี่ยกลุ่มนี้ มีกาํ ไร
จากการธุ รกิจประมาณปี ละ 5-6 แสนบาท กําไรที่ได้มีการจัดสรรเข้ากองกลางร้อยละ 20 ซื้ อหุ น้ เพิ่มร้อยละ 30 และที่
เหลือร้อยละ 50 นํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ที่ลง
ในการนําแนวปฏิบตั ิการพัฒนาการทําสวนยางพารานั้น แกนนํารายนี้ มีความสมัครใจที่จะนําสวนยางพารา
แปลงที่ 2 พัฒนาเป็ นแปลงเรี ยนรู ้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ วบคู่กบั การใช้ปุ๋ยเคมี และจะแบ่งพื้นที่สวนยางพาราที่เป็ น
แปลงเรี ยนรู้แห่งนี้ ประมาณ 5 ไร่ ทําการใส่ ปุ๋ยตามความจําเป็ นให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และ
เมื่อเปิ ดกรี ดจะทดลองใช้วิธีการกรี ดแบบ 2 หน้าสลับวัน พร้อมทั้งทําการปลูกพืชแซมระหว่างต้นยางพาราเพื่อเป็ น
รายได้เสริ ม โดยจะปลูกต้นผักเนี้ ยงซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้น นําส่ วนของใบอ่อนมาใช้เป็ นอาหาร ชอบขึ้นในบริ เวณที่มีร่มเงา
ซึ่ งเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
นอกจากนี้ในพื้นที่สวนยางพารานี้แกนนําได้ปลูกต้นสะเดาแซมแทนต้นยางพาราที่ตายประมาณ 100 ต้นด้วย
(ภาพที่ 14) สะเดาเป็ นไม้ยืนต้นสามารถขายเนื้อไม้ได้ราคาสู งนําไปแปรรู ปเป็ นไม้กระดานใช้ในสิ่ งปลูกสร้างได้ การ
ปลูกต้นสะเดาเสริ มเป็ นกิจกรรมที่ เหมาะกับอุปนิ สัยของเกษตรกรชาวสวนยางเพราะเกษตรกรไม่ตอ้ งใช้เวลาดูแล
รักษาหลักการปลูก (เกษตรกรชาวสวนยางส่ วนใหญ่จะไม่ปลูกพืชแซมเพราะต้องใช้เวลามาดูแลบํารุ งรักษา) ต้นสะเดา
เมื่ อปลูกแล้วจะแข็งแรง สามารถเจริ ญเติ บโตได้โดยไม่ ตอ้ งดูแลและบํารุ งรั กษา การปลูกต้นสะเดาเสริ มในสวน
ยางพาราไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ต้นกล้าได้จากธรรมชาติไม่ตอ้ งซื้ อ เมื่อต้นสะเดามีอายุมากกว่า 15 ปี ก็สามารถตัดขายได้
คาดประมาณการณ์ว่าจะขายได้ตน้ ละไม่นอ้ ยกว่า 3,000 บาท ต้นสะเดาจํานวน 100 ต้น จะสร้างรายได้ไม่ต่าํ กว่า
300,000 บาท ภายในช่วงระยะเวลา 15 ปี

ภาพที่ 14 ต้นสะเดาที่ปลูกแซมระหว่างต้นยางพาราในแปลงเรี ยนรู้สวนยางพาราของนายศราวุธ ชั้นสกุล
แกนนําผูน้ ้ ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา ดังต่อไปนี้
1) ในด้านความเป็ นอยู่ของเกษตรกรนั้น พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางส่ วนใหญ่มีที่ดินเป็ นของ
ตนเองจึงไม่มีปัญหาในเรื่ องทางด้านเศรษฐกิจมากนัก แต่เกษตรกรไม่มีความขยันขันแข็งในการทําสวนยาง อีกทั้งมี
บางรายใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟื อย ขาดคุณธรรม นอกจากนี้ยงั มีปัญหาในเรื่ องการขาดตลาดรับซื้ อยางอีกด้วย
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2) ปั ญหาเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่ องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละพื้นที่
ขาดความรู้ในเรื่ องการปลูกยางพันธุ์ที่เหมาะสม ขาดความรู้เรื่ องการจัดการสวนยางอย่างเป็ นระบบ ขาดความรู้เรื่ อง
โรคของยาง และขาดความรู ้ในเรื่ องการตลาดยางพารา
3) ความช่วยเหลือที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องการจากภาครั ฐ ได้แก่ตอ้ งการให้สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.) ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ มากกว่านี้ และยังต้องการให้สํานักงานวิจยั พันธุ์ยาง
และสํานักงานพัฒนาที่ดินได้เข้ามีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นด้วย

4.3 การปรับโครงสร้างและการบริ หารจัดการของสหกรณ์
การเชื่ อมโยงจากระบบการผลิตยางพาราของสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวผ่านโซ่ อุปทานสู่ ตลาด
เป้ าหมายเพื่อเพิ่มและขยายผลเครื อข่ายคุณค่าตั้งแต่ธุรกิจต้นนํ้าเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ ความเป็ นผูส้ ่ งออกยางพาราที่
เป็ นธุรกิจปลายนํ้า เป็ นการเพิ่มคุณค่าไปยังสมาชิกชาวสวนยางที่เป็ นต้นนํ้าให้ได้รับผลประโยชน์สูงขึ้นจากการพัฒนา
เครื อข่ายคุณค่ายางพาราจําเป็ นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างตัวแบบการบริ หารและปรับโครงสร้างของสหกรณ์
ดังต่อไปนี้
4.3.1 การประชุมระดมความเห็นเกีย่ วกับการวางแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์
การประชุ มระดมความเห็ นระหว่างผูป้ ระสานงานชุ ดวิจยั ฯ คณะนักวิจยั ผูแ้ ทนกรรมการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ฯ และผูจ้ ดั การฯ (รายชื่อและผลการประชุมแสดงในภาคผนวก ฉ และภาคผนวก ช) เกี่ยวกับการวางแผนกล
ยุทธ์ของสหกรณ์และแนวทางธุ รกิจการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ได้แผนกลยุทธ์ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยโครงการและแผนต่าง ๆ โดยสรุ ป ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 3)
(1) โครงการเวที เรี ยนรู้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ แก่สมาชิ กชั้นนํา ผูน้ าํ กลุ่มสมาชิ ก
กรรมการดําเนินงานและพนักงานของสหกรณ์ฯ อย่างสมํ่าเสมอ โดยจัดทําปฏิทินเรี ยนรู้ของกลุ่มต่าง ๆอย่างชัดเจน ใช้
งบประมาณปกติของสหกรณ์และงบโครงการวิจยั มีอนุกรรมการการศึกษาและรองผูจ้ ดั การฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
(2) โครงการพัฒนาสวนต้นแบบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการทําสวนยางที่ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มรายได้ โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ได้ศูนย์เรี ยนรู้สวนยางพาราต้นแบบจํานวน 3 สวน และชุดความรู้การทําสวน
ยางพารา มีอนุกรรมการฝ่ ายสวนยางพาราและหัวหน้าหน่วยโรงอัดก้อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
(3) โครงการนําร่ องทําสวนยางพาราแบบ GAP มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อเตรี ยมการระบบการเกษตร
มาตรฐานสากลเพื่อการส่ งออกโดยมี ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือได้ศูนย์เรี ยนรู ้ GAP มีคณะนักวิจยั และผูจ้ ดั การเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
(4) แผนปรับปรุ งโรงงานด้วยการจัดสัปดาห์ 5 ส. และการประกวด มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งมาตรฐาน
และความสะอาดของโรงงาน เพื่อปรับมาตรฐานการทํางานของบุคลากรโรงงาน และจัดระบบการทํางาน ณ จุด
รวบรวม โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือมีกลไกและกระบวนการทํางานในขั้นตอนการรับซื้ อและรวบรวม การกําหนด
รหัสสิ นค้าของเครื อข่าย และมีมาตรการของการทํางานร่ วมกันระหว่างสหกรณ์ฯ และเครื อข่าย มีผจู้ ดั การและหัวหน้า
หน่วยโรงอัดก้อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
(5) แผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะกิจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการทํางานระหว่างฝ่ าย
นโยบายกับฝ่ ายจัดการเพื่อการบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือได้มีการทบทวนและปรับปรุ ง Job
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Descriptions ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริ หารงานและแผนธุรกิจ มีการพิจารณากรอบตําแหน่งงานที่จาํ เป็ น โดย
มีประธานคณะกรรมการฯ และผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
(6) แผนธุ รกิจยางพารา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีแผนการทํางานในอนาคต 3 ปี ที่สอดคล้องกับแผนที่กลยุทธ์
ได้แก่ แผนรวบรวมผลผลิต แผนจัดจําหน่ายตามช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการเงิน และการ
จัดทํางบการเงินล่วงหน้า โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือมีแผนรวบรวมผลผลิตยางพารา แผนจัดจําหน่ายตามช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการเงิน และการจัดทํางบการเงินล่วงหน้า รวมทั้งมีฐานข้อมูลสมาชิกผู้
ปลูกยางพารา / ระบบสารสนเทศ โดยมีคณะนักวิจยั และผูจ้ ดั การฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ตารางที่ 3 กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผูร้ ับผิดชอบ

1. โครงการเวทีเรียนรู้ (1)

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ ที่คาดหวัง

- สร้างโอกาสการรี ยนรู ้ก่สามาชิกชั้นนํา
ผูน้ าํ กลุ่มสมาชิก กรรมการ และ พนักงาน
อย่างสมํ่าเสมอ

- จัดทําปฎิทินการเรี ยนรู้ของกลุ่มต่างๆอย่างชัดเจน (ใช้
งบประมาณปกติที่พอมี/งบวิจยั )

ผู้รับผิดชอบ
อนุกรรมการ
การศึกษา / รอง
ผจก
อนุกรรมการ
ยางพารา / หัวหน้า
โรงอัดก้อน

2. โครงการพัฒนาส่ วต้นแบบ(2) - พัฒนารู ปแบบการทําสวนยางที่ลด
ต้นทุน/เพิ่มรายได้

3.โครงการนํารอง GAP (3)

- เตรี ยมการสําหรับระบบเกษตร
มาตรฐานสากล

- ได้ ศูนย์เรี ยนรู ้ GAP สวนยางต้นแบบ
-มีชุดวามรู ้การทําสวนยาง

4. แผนปรับปรุงโรงงาน ด้ วย
การจัดการ 5 ส /การประกวด

- เพื่อปรับปรุ งมาตรฐานและความสะอาด
ของโรงงาน
- เพื่อปรับมาตรฐานการทํางานของ
บุคลากรโรงงาน
-จัดระบบการทํางาน ณ จุดรวบรวม

-มีกลไกและกระบวนการทํางานขั้นตอนการรับซื้อ /
รวบรวม
-การกําหนดรหัสสิ นค้าของเครื อข่าย
-มีมาตรการในการทํางานร่ วมกันระหว่างสหกรณ์และ
เครื อข่าย

5. โคงการพัฒนาโรงานสู่
มาตรฐานสากล

- เพื่อพัฒนาระบบการทํางานระหว่างฝ่ าย -มีการทบทวนและปรับปรุ ง JD ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและฝ่ ายจัดการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย โครงสร้างงานและแผนธุรกิจ
รวมกัน
-มีการพิจารณากรอบตํ่าแหน่ งงานที่จาํ เป็ น

6. แผนธุรกิจยางพารา

- ให้มีแผนการทํางานในอนาคต 3 ปี สอด
ล้องกับแผนที่กลยุธท์ ได้แก่ แผนรวบรวม
ผลผลิต แผนจัดจหน่ายตามช่องทาง
การตลาดต่างๆ แผนบริ หารคามเสี่ ยง
แผนการเงิน การจัดทํางบการเงินล่วงหน้า

ทีมจัย /ผจก

ประธาน/ผจก

-มีการรวบรวมผลผลิตแผนจัดจําหน่ายตามช่องทาง
การตลาดต่างๆแผนบริ หารความเสี่ยง แผนการเงิน จัดทํา
งบการเงินล่วงหน้า
-มีฐานข้อมูลสมาชิกผูป้ ลูกยางระบบสารสนเทศ
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4.3.2 การสร้ างตัวแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่ า
การสร้างตัวแบบ การบริ หารจัดการเชิ งคุณค่าภายใต้การดําเนิ นการให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
เป็ นศู น ย์บ ริ การสมาชิ ก และชุ ม ชนที่ มุ่ ง พัฒ นาธุ ร กิ จ ยางพาราสู่ ส ากล โดยมี ข้ ัน ตอนต่ า งๆ ตามภาพที่ 15 ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. การเรี ยนรู้และพัฒนา
 การนําชุดความรู้ GAP ผ่านเครื อข่ายชาวสวนนําร่ อง
 เวทีเรี ยนรู้ผนู้ าํ กลุ่ม/เครื อข่ายและผูเ้ กี่ยวข้อง
 สวนต้นแบบเพื่อการเรี ยนรู้สู่การเพิม่ ผลผลิต/ลดต้นทุน
โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
 สมาชิก กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีวสิ ัยทัศน์ร่วม
 เกิดเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสารเครื อข่ายชาวสวนยางพารา
 สมาชิกมีความเข้าใจการทําสวนยางอย่างยัง่ ยืน เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2. กระบวนการภายใน
 กองทุนเพื่อการเรี ยนรู้
 โรงงานมาตรฐาน
 การบูรณาการการทํางานภายใต้ทีมงานเฉพาะกิจ
 การจัดทําแผนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน
 การประชุมกลุ่มสมาชิก/เครื อข่ายภายใต้การเรี ยนรู้ร่วมกัน
 การประสานงานกับ สกย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกอนุกรรมการ
 การติดต่อสื่ อสารผ่านผูน้ าํ กลุ่ม
 การบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
 การทํางานภายใต้แผนธุรกิจ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย/ตัวชี้วดั
 ฐานข้อมูลเกษตรกร
 แผนพัฒนาการทําสวนยางอย่างยัง่ ยืน
 มีคณะกรรมการ/ระเบียบกองทุนเพื่อการเรี ยนรู้
 มีแผนการประชุมกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 มีแผนธุรกิจ
 มีแผนการทํางานเชิงบูรณาการ
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3. การเงิน
 บริ หารจัดการเงินทุนอย่างเพียงพอภายใต้พนั ธมิตรแหล่งทุน
โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
 มีการบริ หารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีกลไกการบริ หารความเสี่ ยง
 มีการจัดทํา Cash Flow Statement
 มีการวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลตอบแทนรายธุรกิจ
4. กลุ่มเป้ าหมาย
 พันธมิตรธุรกิจมีเป้ าหมายร่ วม
 ผูน้ าํ เครื อข่ายมีส่วนร่ วมในแผนธุรกิจ
 ชาวสวนมีแบบแผนการทําสวนยางที่ยงั่ ยืน
 ผูน้ าํ /ฝ่ ายจัดการมีการทํางานเป็ นทีมภายใต้วสิ ัยทัศน์
โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
 ชาวสวนมีแบบแผนการทําสวนยางที่ทนั สมัย สามารถลดต้นทุน/เพิ่มรายได้
5. คุณค่า/มูลค่า
 สมาชิกศรัทธา สหกรณ์เข้มแข็ง เป็ นที่พ่ งึ ของสมาชิกและชุมชนพัฒนาธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน
สู่สากล
โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
 สมาชิกเพิ่มขึ้น
 การอุดหนุนธุรกิจเพิ่มขึ้น
 มูลค่าธุรกิจขยายตัวอย่างมัน่ คง
 มีช่องทางการตลาดสู่สากล (Co-ops to Co-ops)
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ภาพที่ 15 ตัวแบบการบริ หารจัดการเชิงคุณค่า
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4.3.3 การปรับโครงสร้ างการผลิตของสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว
โครงสร้ า งการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ก ารเกษตรย่ า นตาขาว ในปั จ จุ บ ัน ตั้ง แต่ ปี 2552 ถึ ง ปั จ จุ บ ัน
ประกอบด้วยผูต้ รวจสอบกิจการ 3 คน คณะกรรมการดําเนิ นงาน 15 คน และที่ปรึ กษากรรมการ 5 คน ซึ่ งได้จากการ
เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ สําหรับฝ่ ายจัดการประกอบการ ผูป้ ระกอบการใหญ่ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้า
งานของธุรกิจต่างๆ 12 ธุรกิจ (ภาพที่ 16)
เมื่อสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีแนวคิดที่ จะดําเนิ นธุ รกิจในการส่ งออกยางพาราตั้งแต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า และจะดําเนิ นธุ รกิจส่ งออกด้วย จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องปรับโครงสร้างในการบริ หารจัดการ ในส่ วนของ
ธุ รกิ จยางพารา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เช่น ต้องเพิ่มฝ่ ายการตลาดยางพารา ฝ่ ายการผลิต และฝ่ ายการเงิ น
สําหรับการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู้เกี่ยวกับยางพารา เป็ นต้น
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ทีป่ ระชุ มใหญ่

ผูต้ รวจสอบกิจการ3คน

คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้

คณะกรรมการการดําเนินงาน 15 คน

คณะกรรมการ
จัดซื้ อ-จัดขาย

โรงงาน
ก่อสร้าง

ที่ปรึ กษาสหกรณ์ 5คน

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

ส่ งเสริ ม
อาชีพ

คณะกรรมการ
ตรวจนับสิ นค้า

สวัสดิการ
และสังคม

สถานี
บริ การนํ้ามัน

ดําเนิน
คดี

อนุกรรมการประเมิน
สังหาริ มทรัพย์

อนุกรรมการ
ตลาดกลาง

งาน
รถบรรทุก

งานธุรกิจ
การซื้ อ
งานสังคม
ด้านจัดเลี้ยง

งานธุกิจ
การขาย
งานสถานี
บริ การนํ้ามัน

งาน
เงินฝาก
งาน
เคหะกิจ

งาน
สิ นเชื่อ
งาน
ตลาดกลาง

งาน
การเงิน
งาน
สิ นเชื่อ

งานคอมพิวเตอร์
และวารสาร

งาน
บัญชี
งานโรงงาน
นํ้าดื่ม

ภาพที่ 16 โครงสร้างการบริ หารสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552

โรงงานแปร
รู ปนํ้ายางสด
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บทที่ 5
การเชื่อมโยงเครือข่ ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ ผ้ผู ลิตถึงผู้นําเข้ าจากต่ างประเทศ
ภายใต้ โซ่ อุปทานโดยมีสหกรณ์ การเกษตรเป็ นแม่ ข่าย
รายงานในส่ วนนี้เป็ นการนําเสนอแนวทางการการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผผู้ ลิตถึงผูน้ าํ เข้า
จากต่างประเทศภายใต้โซ่อุปทานโดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็ นแม่ข่าย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
และ 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การจัดทําแผนธุรกิจเพื่อการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ในกระบวนการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิ จยางพาราตั้งแต่ระบบการผลิตสู่ ตลาดเป้ าหมายภายใต้โซ่ อุปทาน
คุณค่านั้น จําเป็ นต้องมีการดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
โดยคณะนักวิจยั ได้ทาํ การ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีความพยายาม
ในการส่ งออกยางพารา รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ง (2) การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสําเร็ จใน
การส่ งออกยางพาราซึ่ งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มเกษตรกรแห่ งนี้ (3) การประชุมระดมความเห็นระหว่างผูป้ ระสานงานชุดวิจยั ฯ คณะนักวิจยั ผูแ้ ทนกรรมการ
ดําเนิ นงานของสหกรณ์ ฯ และผูจ้ ัดการฯ เกี่ ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และแนวทางธุ รกิ จการส่ งออก
ยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ดังได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ 4 ในหัวข้อที่ 4.3.1 (4) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดาํ เนินการแปรรู ปยางขั้นกลางและส่ งออก (5) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของคณะ
นักวิจยั ผูบ้ ริ หารของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว และสมาชิ กเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว รวมถึง
เจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําร่ างแผนธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว (6)
คณะนักวิจยั พร้อมตัวแทนผูบ้ ริ หารสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงานและเจรจากับผูน้ าํ ของสันนิ บาตสหกรณ์ของประเทศจี น
ในการศึ ก ษาหาลู่ท างสร้ า งเครื อ ข่ ายในการทํา ธุ ร กิ จ ส่ งออกยางพารา (7) คณะนักวิจัย และผูบ้ ริ ห ารของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาวไปศึกษาดูงานธุ รกิจการแปรรู ปยางคอมปาวด์เพื่อการส่ งออกและเจรจาความร่ วมมือทางธุ รกิจ
เป็ นพันธมิ ตรทางการค้าส่ งออกยางคอมปาวด์กบั กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิ พย์ และ (8) คณะนักวิจัยร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ประชุมปรับปรุ งแผนธุรกิจฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 17)
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ภาพที่ 17 การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจยางพารา
5.1.1 ความคิดเห็นของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ่ งออกยางพารา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารของบริ ษทั แปรรู ปและส่ งออกยางพาราจํานวน 2 แห่ ง ที่เป็ นพันธมิตรทาง
การค้ากับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว (ภาคผนวก ซ) พบว่าทั้ง 2 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ต่างชาติ โดย
บริ ษทั หนึ่ งผลิตยางแท่ง (STR 20) เพียงประเภทเดียว ส่ วนอีกบริ ษทั ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) ทั้ง 2
บริ ษทั ทําธุ รกิจกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวโดยรับซื้ อยางพาราที่เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปของบริ ษทั ถึงแม้ว่า
มูลค่าการทําธุ รกิจจะไม่สูงมากนักในการทําธุ รกิจร่ วมกันในยามปกติ แต่ก็มีการทําธุ รกิจที่เกื้อหนุนและช่วยเหลือกัน
ในยามที่แต่ละฝ่ ายมีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบและมีปัญหาเรื่ องราคายางพารา
ปั ญหาที่สําคัญในการทําธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่ (1) มีการแย่งซื้ อวัตถุดิบเพราะมีโรงงานแปรรู ปยางพารามี
จํานวนมาก ชาวสวนจะดูราคา แล้วผลิตตามความต้องการของตลาด เช่น ขายเป็ นนํ้ายางสด หรื อยางแผ่นดิ บ (2)
คุณภาพของยางพาราที่ซ้ื อมาจากเกษตรกรไม่ได้มาตรฐาน (3) เกษตรกรมีการผสมวัตถุดิบชนิ ดอื่นลงไปในยางพารา
และ (4) การตกลงราคาในแต่ละช่วงส่ งผลถึงกําไรที่ไม่แน่นอน ส่ วนปั ญหาที่เกิดขึ้นในการส่ งออกยางพารา (1) การ
ขนส่ งไม่มีท่าเรื อขนาดใหญ่ ทําให้เสี ยค่าขนส่ งหลายต่อทําให้ ต้นทุนในกานขนส่ งสู ง (2) อินโดนี เซี ยเป็ นคู่แข่งที่
สําคัญเนื่ องจากราคาถูกกว่าแต่คุณภาพตํ่ากว่า (3) การแทรกแซงและควบคุมราคายางพาราทําการทําธุ รกิ จส่ งออก
ขาดทุนเนื่ องจากวัตถุดิบที่ใช้มีราคาสู งกว่าตลาดโลก (4) ลูกค้ามีความต้องการยางพาราคุณภาพที่สูงแต่ซ้ื อในราคาเท่า
เดิม
ทั้งนี้ ผบู้ ริ หารของ 2 บริ ษทั นี้ มีความคิดเห็นในทางที่ดีกบั การทําธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว และ
ให้ความเห็นในกรณี สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะดําเนิ นการส่ งออกยางพาราเองว่า (1) ต้องมีทุนและผูม้ ีความรู้ใน
การแปรรู ป (2) ขบวนการแปรรู ปต้องได้มาตรฐาน ต้องมีการปรับปรุ งเรื่ องคุณภาพของยางพาราที่จะส่ งออกเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจกับผูน้ าํ เข้า ต้องทําธุ รกิจให้มีความน่ าเชื่ อถือ (3) มี การแข่งขันสู ง ลงทุนแล้วอาจไม่คุม้ ทุน (4) มีการ
ประสานงานร่ วมกับบริ ษทั หรื อโรงงานที่ผลิตยาง compound อยูแ่ ล้ว และ (5) อาจเริ่ มต้นในลักษณะรับจ้างแปรรู ป
ให้กบั ผูส้ ่ งออกก่อน หรื อแปรรู ปเองแต่จา้ งบริ ษทั ที่ทาํ ธุ รกิจส่ งออกอยูแ่ ล้วทําหน้าที่ส่งออกให้ แล้วค่อยๆ พัฒนาไป
เป็ นผูแ้ ปรรู ปและส่ งออกของตนเองอย่างเต็มรู ปแบบ
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ผูบ้ ริ หารของ 2 บริ ษทั นี้ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าชาวสวนยางพาราน่าจะมีการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพมาก
ขึ้นไม่มีการผสมวัตถุดิบชนิดอื่นลงไปในยางพารา การมีสิ่งเจือปนทําให้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไม่มีคุณภาพและมีความ
เสี่ ยงสู ง และมี ความเห็ นว่าอนาคตการส่ งออกยางพารายังสดใสตลอดจนแนวโน้มความต้องการยังมีความต้องการ
ยางพาราสูงซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อุตสาหกรรมรถยนต์ ถ้ายังมีการใช้รถยนต์อยูก่ ย็ งั จะต้องมีการผลิตยางพารา โดยความต้องการ
ยางพาราแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามไปวัตถุประสงค์ในการผลิต ในอนาคตมีขบวนการผลิตที่ลดความสิ้ นเปลืองยาง
ในขั้นตอนการผลิต โดยนํ้ายางข้นกับยางแท่งจะมีความต้องการมากขึ้น ส่ วนยางแผ่นรมควันจะมีความต้องการลดลง
เนื่องจากยางแท่งจะสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าและราคาตํ่ากว่า
ในส่ วนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการแข่งขันหรื อประเทศคู่แข่งนั้น ประเทศไทยมี ความได้เปรี ยบเนื่ องจากมี
ประสบการณ์ในการผลิตสู ง มีเทคโนโลยีและมีผลผลิตที่มีคุณภาพสู ง มีความสามารถในการทําตลาดที่แตกต่างกันใน
การส่ งออก ต่างประเทศมีความต้องการยางพารา และ มีการกระจายการซื้ อในหลายๆ ประเทศเพื่อป้ องกันปั ญหาด้าน
วัตถุดิบและเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงในระบบตลาด อาจมีปัญหาเรื่ องการตัดราคาของยางพารา เกษตรกรจะเลือกขาย
ยางตามความต้องการของตลาดที่ให้ราคาสู ง โดยประเทศมาเลเซี ยมีความได้เปรี ยบกว่าเนื่ องจากสามารถผลิตได้ใน
ต้นทุนที่ต่าํ กว่า อีกทั้งรัฐบาลไม่มีการควบคุมคุณภาพของยางพาราทําให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ลาํ บากและคุณภาพ
ยางพาราในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ หารของ 2 บริ ษทั นี้ มี ความเห็ นเกี่ยวกับราคายางพาราว่า มีแนวโน้มว่าราคาจะสู งขึ้ นแต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามราคานํ้ามันดิบและภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปั จจัยหลักๆ ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคายางพารา
ได้แก่ (1) ฤดูกาล ช่วงฤดูฝนราคายางจะสู งเนื่ องจากผลิตได้น้อย (2) ราคานํ้ามันดิ บเพราะราคายางขึ้นลงตามราคา
นํ้ามันดิบ (3) ภาวะเศรษฐกิจโลก (4) นโยบายของรัฐบาล และการแทรกแซงราคาทําให้ตน้ ทุนการผลิต (วัตถุดิบ) สู ง
กว่าราคาขาย และ (5) ราคาของยางพาราในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยผูผ้ ลิตจะเลือกซื้ อยางพาราในประเทศ
ที่มีราคาตํ่ากว่า
5.1.2 การศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางคอมปาว์ ดของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํา้ ทิพย์ อ. เบตง จ. ยะลา
กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ เดิมเป็ นกลุ่มปรับปรุ งคุณภาพยางแผ่นจัดตั้งเมื่อปี 2535 ทางหมู่บา้ นได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริ หาร ส่ วนจังหวัด ให้สร้างโรงงานปรับปรุ งคุณภาพยางแผ่นพร้อมอุปกรณ์ จนถึง
ปลายปี 2532 นายแสวง พิงพิทยากุล ได้รวมรวมสมาชิก จํานวน 65 คน โดยการระดมทุนให้สมาชิกลงหุ ้นและรับซื้ อ
นํ้ายางสดจากสมาชิ ก มาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นชั้นดีออกจําหน่ายในตลาดเบตง ซึ่ งได้มากกว่า 2 บาท/ก.ก. เป็ นผลให้
สมาชิกได้กาํ ไรเป็ นที่น่าพอใจ ทําให้เกษตรกรข้างเคียงสนใจสมัครเป็ นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2533 สมาชิกจัด
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กําหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อเตรี ยมจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2533 มีสมาชิก 99 คน และได้จดทะเบียนเป็ นกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2533 ตั้งอยูเ่ ลขที่
95 หมู่ที่ 1 ต.ธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
การดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มโดยการรั บซื้ อนํ้ายางสดจากสมาชิ กและลูกค้าทัว่ ไป ซึ่ งมี จุดรั บซื้ อในปั จจุ บนั
ทั้งหมด 12 จุด มาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควันชั้น1 ถึงชั้น 3 แล้วอัดก้อนเป็ นยางลูกขุนก้อนละ 111.11 กิโลกรัม เพื่อ
การส่ งออก โดยมีกาํ ลังผลิตประมาณเดือนละ 150-200 ตัน ต่อมาในปี 2550 ทางกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ ได้
ลงทุนผลิตยางคอมปาวด์ (ภาพที่ 18) โดยใช้วตั ถุดิบยางแผ่นรมควันที่ทางกลุ่มผลิตได้ มาผสมกับสารเคมีอื่นๆ ตาม
สูตรที่ผนู ้ าํ เข้าหรื อผูใ้ ช้ตอ้ งการส่ งออกขายให้กบั ผูน้ าํ เข้าโดยตรงที่ประเทศจีน
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ภาพที่ 18 การแปรรู ปยางคอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
จากการไปศึ กษาดูงานและพบปะกับฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการของกลุ่มจํานวน 2 ครั้ง เพื่อเจรจาเป็ น
เครื อข่ายร่ วมกันในการทําธุรกิจส่ งออกยางพารา โดยได้ไปดูงานครั้งแรกเมื่อ 28-29 กันยายน 2552 และครั้งที่สองเมื่อ
9-10 มกราคม 2553 เพื่อศึกษาดูงานการแปรรู ปยางคอมปาวด์เพื่อการส่ งออกของกลุ่มธารนํ้าทิพย์ ซึ่ งผลิตเองและ
ส่ งออกเองไปยังประเทศจีน ทั้งยางแผ่นรมควันและการแปรรู ปยางคอมปาวด์ (ดูภาพประกอบในภาคผนวก ฌ) แต่ทาง
กลุ่มยังขาดเงินทุนที่จะขยายธุ รกิจในการส่ งออกยางคอมปาวด์ให้เพียงพอกับความต้องการของผูน้ าํ เข้า โดยเฉพาะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งในปั จจุบนั มีความต้องการมาก ขณะที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีเงินทุนมากพอที่จะ
ลงทุนในการผลิตยางคอมปาวด์ได้ โดยทําการส่ งออกผ่านกลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย์ ซึ่ งได้เริ่ มศึกษาดูงานและเจรจาถึง
แนวทางที่จะทําธุ รกิจร่ วมกันและในการประชุมร่ วมกันเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 ซึ่ งประกอบด้วยฝ่ ายจัดการและ
คณะกรรมการทั้งสองฝ่ าย ได้มีปฏิณยาร่ วมกัน 3 ข้อ ดังนี้
(1) มุ่งพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การเปิ ดเสรี ทางการค้า
(2) การรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของเครื อข่ายให้มีความสามารถทางการแข่งขัน
(3) ความร่ วมมือทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครื อข่าย

5.1.3 การศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางคอมปาวด์ ของบริษัทยูโรม่ ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย
จากการได้ไปดูงานการผลิตยางคอมปาวด์ของบริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย โดยการประสานงาน
ของคุณกัมปนาทผูจ้ ดั การกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ ซึ่ งบริ ษทั นี้เป็ นพันธมิตรคู่คา้ ของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธาร
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นํ้าทิพย์ วัตถุดิบที่นาํ มาแปรรู ปเป็ นยางคอมปาวด์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นยางก้นถ้วยและยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพตํ่า
ราคาวัตถุดิบก็ต่าํ ด้วย โดยมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น จากอาฟริ กา พม่า และไทย เป็ นต้น และบางส่ วนมีการ
รับซื้ อจากภายในประเทศ ข้อดีของบริ ษทั นี้ คือ มีสายการผลิตที่ส้ ันกว่าของประเทศไทย และใช้วตั ถุดิบราคาตํ่า ซึ่ งใน
ขบวนการผลิ ต ต้อ งมี ก ารทําความสะอาดวัตถุ ดิบ และล้า งวัตถุ ดิบ เพี ย งครั้ งเดี ย ว และมี ก ารนํา นํ้า กลับ มาใช้ใ หม่
(ภาพประกอบในภาคผนวก ญ) ทําให้ตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ โดยยางคอมปาวด์ที่ผลิตได้จะส่ งไปขายยังประเทศจีนและ
ยุโรป
5.1.4 การศึ กษาดู งานและเจรจาหาลู่ทางการเชื่ อมโยงพันธมิตรธุ รกิจ กับ CHINA CO-Ops ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชุมนุมสหกรณ์การจัดหาและการตลาดจีน (All China federation of Supply and Marketing Co-ops :
ACFSMC) ตั้งอยูท่ ี่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสหกรณ์ใน
ชนบท สิ่ งที่ดาํ เนินการเป็ นอันดับแรก คือการรับประกันการผลิตในภาคการเกษตร การกระตุน้ วงจรการผลิตในระบบ
ฟาร์ม และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาดการเกษตรและอุตสาหกรรม การกระตุน้ การตลาดในชนบททําให้เกิดการ
กระจายตัวและเพิม่ ผลผลิตได้มากขึ้น หลังจากนั้นได้พฒั นาระบบการรับประกันไปเป็ นแบบเสรี จากสหกรณ์การ
จัดหาและการตลาดในวิถีชีวติ ไร่ นาไปสู่สหกรณ์นารวมอุตสาหกรรมการพาณิ ชย์ และระบบการตลาดการผลิตไปสู่
การตั้งองค์กรในการให้บริ การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ โดยสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญต่อการบริ หารในตลาด เพื่อสร้าง
และพัฒนาสังคมรู ปแบบใหม่
ชุมนุมสหกรณ์การจัดหาและการตลาดจีน ได้มีการปฏิรูประบบสหกรณ์ในปี 2543 โดยการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ ปรับปรุ งกฏหมายและนโยบายภาครัฐที่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ในชนบท เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการจัดการ และการบริ การ
ปัจจุบนั ACFSMC มีสมาชิกสหกรณ์ท้ งั สิ้ น 2,619,000 คน สหกรณ์ข้ นั ปฐม 9,502 สหกรณ์ ชุมนุมระดับ
อําเภอ 8,621 ชุมนุม ระดับจังหวัด 219 ชุมนุม และองค์กรระดับชาติ 12 องค์กร
สําหรับความร่ วมมือกับ ACFSMC เนื่องจาก ACFSMC ยังไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับยางจึงได้ให้ความร่ วมมือ
ทัว่ ๆไป ซึ่ งมีขอ้ สรุ ปดังนี้
o ACFSMC ยินดีเข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือในเรื่ องงานวิจยั กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ใน
รู ปแบบของ Co-ops to Co-ops และได้มอบหมายให้ Mr.Xu Mingfeng หัวหน้าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์เป็ น
ตัวแทนของ ACFSMC ในการประสานงานต่อไป
o ACFSMCให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นการประสานงานเพื่อให้ขอ
้ มูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของ
โครงการวิจยั เครื อข่ายคุณค่ายางพารากับสหกรณ์และองค์กรในเครื อข่าย อาทิ The Lacquer Research
Institute และบริ ษทั ภาคีพนั ธมิตร
o ACFSMC ยินดีให้ความร่ วมมือในการฝึ กอบรมภายใต้กลไกของ Training Center และสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ในอนาคต

5.2 แผนธุรกิจการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
โครงการวิ จัย ฯ ได้ร่ วมมื อ กับ สหกรณ์ ก ารเกษตรย่า นตาขาวโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งได้แ ก่
กรรมการดําเนิ นงานสหกรณ์ฯ ผูจ้ ัดการฯ สมาชิ กเครื อข่ายธุ รกิ จยางพารา ผูจ้ ัดการตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่
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เจ้าหน้าที่ สกย. และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ได้แผนธุรกิจการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
โดยภายใต้แผนฯ นี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 โครงการย่อย ดังนี้
5.2.1 โครงการลงทุนก่ อสร้ างโรงคัดชั้นยาง (ยางลูกขุน) เพือ่ การส่ งออก
1) หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากสภาวะตลาดยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ซึ่ งแปรรู ปเป็ นยางลูกขุน มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ วมาก
และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ระยะสั้นมากยิง่ ขึ้น ในประเทศไทยมียางพาราจํานวนมากมายกระจายไป
ทุกภาค แม้เราคือเกษตรกรจะเป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดิบ แต่หากตลาดไม่ได้อยูใ่ นมือเรา เราก็จะเสี ยเปรี ยบเสมอ และจํานวน
90 % ผูผ้ ลิต คือ เกษตรกรรายย่อยที่รวมตัวกันเป็ นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตนํ้ายางสด
ยางพาราแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน
ด้วยเหตุน้ ี สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ร่ วมด้วยกลุ่มเครื อข่ายยางพาราในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะ
เครื อข่ายในอําเภอย่านตาขาว อําเภอปะเหลี ยน และอําเภอหาดสําราญ โดยการสนับสนุ นทุ นวิจัยของ สกว.จาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกันทําโครงการวิจยั ชื่อว่า “ เครื อข่ายคุณค่ายางพารา ” ได้ทาํ การศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ของขบวนการยางพาราตั้งแต่ ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพื่อต้องการแก้ไขปั ญหาเรื่ องคุณภาพยางพารา และ
ราคายางตกตํ่าให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนได้อย่างไร
ขณะนี้ การช่วยเหลือจากต้นนํ้า กลางนํ้า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ได้ทาํ การช่วยเหลือสมาชิก
เกษตรกรและกลุ่มเครื อข่ายยางพาราอย่างต่อเนื่องเสมอมา ส่ วนการรวบรวมยางแผ่นรมควัน สต็อกไว้ดว้ ยกัน เพื่อรอ
จําหน่ายเพื่อต่อรองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่น้ นั ไม่ใช่การแก้ไขปั ญหาที่ปลายนํ้าอย่างยัง่ ยืน การยัง่ ยืนได้ คือ
ต้องพยายามตัดพ่อค้าคนกลาง หรื อพ่อค้าส่ งออกให้ได้ โดยองค์กรต้องมี ส่วนแบ่งตลาดในการส่ งออกยางแผ่น
รมควัน (ลูกขุน) ให้ได้ดว้ ยตนเอง เพราะยางลูกขุนนํามาเก็บสต็อกไว้ได้ เป็ นเวลา 6-12 เดือน แต่ยางแผ่นรมควัน
ธรรมดาเก็บได้เพียง 2 สัปดาห์ ( ที่จุดรวบรวม ) เท่านั้น เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่สหกรณ์ไม่สามารถเก็บสต็อกยางได้
นานพอตามนโยบายของรัฐบาล ถ้าไม่แปรรู ปเป็ นยางลูกขุนเพื่อส่ งออก หลังจากสหกรณ์ได้ศึกษาข้อมูลตลาดโลก
ทราบว่าตลาดยางแผ่นรมควันในประเทศจี นเป็ นตลาดหลักของประเทศไทย ส่ งออกถึง 50 % ของปริ มาณยางที่
ส่ งออกทั้งหมด ฉะนั้น สหกรณ์จึงเล็งเห็นว่าน่าจะทําการค้าขายส่ งออกกับประเทศจีนเป็ นอันดับแรก
เหตุผลที่สาํ คัญมากอีกประการ คือ ราคาตลาดยางลูกขุนจะสู งกว่าราคายางแผ่นรมควันธรรมดา ประมาณ
5-30 บาท/กก. แต่การแปรรู ปเป็ นยางลูกขุนนั้น สหกรณ์จาํ เป็ นต้องสร้างโรงคัดยางตามมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่ งการลงทุนก่อสร้างโรงงานดังกล่าวขนาด 60 ตัน ต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 9 ล้านบาท (เก้าล้าน
บาทถ้วน) ไม่รวมมูลค่าที่ดิน
ในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ สหกรณ์จาํ เป็ นต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก เพราะสหกรณ์จาํ เป็ นต้อง
มีเงินทุนหมุนเวียนเก็บรวบรวมยางถึง 300 ล้านบาท สมาชิกจํานวน 4,000 คน และเครื อข่ายยางพาราอีก 18 เครื อข่าย
จึงมีความเห็นให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ขอเงินสนับสนุน / เงินอุดหนุน จํานวน 9 ล้านบาท ( เก้าล้าน
บาทถ้วน ) จากรัฐบาล “ โครงการไทยเข้มแข็ง ” เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริ ง และเพื่อ
จะแก้ไขปั ญหาราคายางตกตํ่าให้แก่รัฐบาลและเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
ก่อสร้างโรงคัดชั้นยางในเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ ณ หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งค่าย อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2) วัตถุประสงค์
ก) เพื่อส่ งเสริ มให้สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจก้าวสู่สากล
ข) เพื่อแก้ปัญหาราคายางผันผวน ราคายางตกตํ่า โดยไม่ตอ้ งเป็ นของรัฐบาลอย่างยัง่ ยืน
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ค) เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
3) เป้ าหมาย
(1) เพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางรมควันชั้น 3 (ลูกขุน) เพื่อการส่ งออกจํานวน 5,000 ตัน
(2) เพื่อก่อสร้างโรงคัดชิ้นยาง ขนาด 20 เมตร × 40 เมตร และอุปกรณ์ จํานวน 9 ล้านบาท ดังนี้
(2.1) เครื่ องอัดยางก้อนลูกขุน ขนาด 60 ตัน 2 เครื่ อง ๆ ละ 300,000 บาท
เป็ นเงิน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน )
(2.2) เครื่ องชัง่ ขนาด 300 กก. จํานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 70,000 บาท
เป็ นเงิน 210,000 บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
(2.3) เครื่ องชัง่ ขนาด 3 ตัน จํานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 200,000 บาท
เป็ นเงิน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน )
(2.4) โต๊ะเหล็ก ขนาด 0.80 ม. × 4.0 ม. สู ง 0.85 ม. จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท
เป็ นเงิน 40,000 บาท ( สี่ หมื่นบาทถ้วน )
(2.5) เครื่ องกวนแป้ ง ขนาด 10 แรงม้า 1 เครื่ อง ๆ ละ 70,000 บาท
เป็ นเงิน 70,000 บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
(2.6) พาเลท ขนาด 1.20 ม. × 1.50 ม. เหล็กตัวซี หนา 2 มม. จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท
เป็ นเงิน 420,000 บาท ( สี่ แสนสองหมื่นบาทถ้วน )
(2.7) เหล็กแผ่น ขนาด 4 ฟุต × 8 ฟุต หนา 3 หุ น จํานวน 100 แผ่น ๆ ละ 3,500 บาท
เป็ นเงิน 350,000 บาท ( สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
(2.8) รถยก FOLKLIFT ขนาด 2.5 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,500,000 บาท
เป็ นเงิน 1,500,000 บาท ( หนึ่ งล้านห้าแสนบาทถ้วน )
(2.9) อาคารโรงงาน ขนาด 20 ม. × 40 ม. 1 หลัง 800 ม. 2 ๆ ละ 4,000 บาท
เป็ นเงิน 4,000,000 บาท ( สี่ ลา้ นบาทถ้วน )
(2.10) ปรับปรุ งพื้นที่ 800,000 บาท ( แปดแสนบาทถ้วน )
(2.11) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 410,000 บาท ( สี่ แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
(2.12) อื่น ๆ 410,000 บาท ( สี่ แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
รวมเป็ นเงินทั้งสิ น 9,000,000 บาท ( เก้าล้ านบาทถ้ วน )
1) ราคาของทุกรายการไม่รวม VAT
หมายเหตุ :
2) ราคาก่อสร้างอาคารไม่รวมค่าปรับพื้นที่
4) ระยะเวลาโครงการ
โครงการมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2559
5) สถานทีต่ ั้งโครงการ
หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งคาย อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
6) ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดตรัง
7) ขอบเขตและวิธีดาํ เนินงาน

47

48
(1) ทําวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ เครื อข่ายคุณค่ายางพารา”
(2) เปิ ดเวทีการเรี ยนรู้-รับฟังข้อมูล-ปัญหาของสมาชิกและเครื อข่ายยางทั้งระบบ และนําทุกอย่างมาทําแผน
ธุรกิจร่ วมกัน ดังนี้
ความสํ าคัญและความเป็ นมาของธุรกิจ
ทําการส่ งออกยางแผ่นดิบรมควันสู่ประเทศจีน โดยมีเป้ าหมายเพื่อการสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร และสร้าง
อํานาจต่อรองของสหกรณ์
สิ นค้ า
ยางแผ่นรมควัน 2 ประเภท
- แบบลูกเต๋ า ขนาดมาตรฐาน 111.11 กิโลกรัม
- ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ขนาด 30 33 และ 35 กิโลกรัม
โดยมียางคอมปาวด์เป็ นทางเลือกดังมีรายละเอียดในโครงการที่ 2
การวิเคราะห์ ตลาด
ก) สภาวะตลาด วิเคราะห์สภาวะปัจจุบนั ของตลาดสิ นค้าที่จะทําธุรกิจ ประเทศไทย
เป็ นประเทศผูผ้ ลิตยางรมควันเพียงประเทศเดียว ทําให้ปัจจุบนั ไม่มีคู่แข่งในการผลิต และความต้องการตลาดใน
ปัจจุบนั ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ข) แนวโน้มการตลาด วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของความต้องการสิ นค้าในตลาด
- จํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ ส่ งผลให้
ความต้องการยางแผ่นดิบรมควันในการผลิตยางเพิ่มมากขึ้น
- สถานการณ์ดา้ นราคาสิ นค้าทดแทน คือ ยางแท่ง โดยเปรี ยบเทียบกับราคายางแผ่นรมควัน
หากราคาสิ นค้าทดแทนตํ่ากว่าอาจส่ งผลกระทบต่อการตลาดของยางแผ่นรมควันได้
- ความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลกมีผลโดยตรงต่อราคายางแผ่นรมควัน
ตลาดเป้าหมาย
วิเคราะห์ตลาดเป้ าหมายที่ตอ้ งการขายสิ นค้า หรื อสิ นค้าที่มีลกั ษณะเดียวกัน
- จีนมีประชากรมาก ดังนั้น ความต้องการจึงสูงไปด้วย และ เศรษฐกิจกําลังมีการเจริ ญเติบโต
ดังนั้น จึงสามารถเป็ นตลาดหลักได้
- ประเทศจีนเป็ นแหล่งผลิตยางรถยนต์ให้แก่ประเทศผูผ้ ลิตรถยนต์
รายใหญ่ของโลก
- ราคาของยางแท่งมีผลต่อราคายางแผ่นรมควัน
แผนการตลาด
เพื่อบรรลุเป้ าหมายการส่ งออกยางแผ่นดิบ 5,000 ตันต่อปี โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มี
บทบาทในการรับซื้ อยางแผ่นดิบรมควันจากเครื อข่าย เพื่อทํายางลูกขุนเพื่อส่ งออกยังประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุ
แผนการส่ งออกปี ละ 5,000 ตัน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยจําแนกเป็ น 4 แผน ได้แก่
ก) แผนด้ านสิ นค้ า/การจัดการวัตถุดิบ ทําการจัดซื้ อยางแผ่นดิบรมควันจากเครื อข่ายเพื่อ
แปรรู ปเป็ นยาลูกขุน เพื่อบรรลุเป้ าหมายการส่ งออก 5,000 ตันต่อปี จึงวางแผนให้มีการจัดซื้ อวัตถุดิบ
ปี ละ 5,250 ตัน
ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการด้ านสิ นค้ า
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- ด้านปริ มาณ วัตถุดิบอาจไม่เพียงพอ หากเครื อข่ายไม่ส่งมอบยางในปริ มาณที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ โดยเฉพาะในกรณี ที่ราคานํ้ายางสดสู งกว่าราคายางแผ่นดิบรมควัน
- ด้านคุณภาพ มาตรฐานสิ นค้าจากต้นทางเป็ นปั ญหาต่อการทํายางลูกขุน
ซึ่ งส่ งผลต่อต้นทุนการคัดคุณภาพยาง เพื่อตรวจสอบสิ่ งปลอมปน
แผนด้ านสิ นค้ าเพือ่ บรรลุเป้ าหมายและแก้ไขปัญหา
ด้านปริ มาณ
(1) ทําข้อตกลงร่ วมกันกับสมาชิกเครื อข่ายในการจัดส่ งสิ นค้า เพื่อให้สามารถมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อ
การส่ งออก ได้แก่
เครื อข่ายท่าบันได
300 ตัน
เครื อข่ายคลองปะเหลียนใน
600 ตัน
เครื อข่ายบ้านนายายหม่อม
500 ตัน
สกย. ต้นปรง
300 ตัน
สกย. ในเขา
300 ตัน
กลุ่มเกษตรกรในเขา
200 ตัน
สกย. หนองยายแมม
200 ตัน
เครื อข่ายหิ นคอกควาย
500 ตัน
เครื อข่ายบ้านลําภูรา
1,000 ตัน
เครื อข่ายปากเมง
200 ตัน
สกย. ท่าพญา
300 ตัน
สกย. หนองบ่อ
300 ตัน
สหกรณ์ยา่ นตาขาว
2,000 ตัน
ส่ วนปริ มาณที่ขาดจากเป้ าหมาย สหกรณ์จะทําการเข้าประมูลยางในตลาดกลางยางพารา
(2) ทําการประมูลยางจากตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่
(3) สร้างความผูกพันในองค์กร
(4) จัดตั้งศูนย์รวบรวมนํ้ายางสดใน จังหวัดตรัง
ด้านคุณภาพยาง จําแนกเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) คุณภาพสิ นค้าจากต้นทาง มีแผนการดําเนินงาน คือ
- การดูลามาตรฐานการผลิต ด้วยความร่ วมมือกับสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์สวนยาง
- สร้างตราสิ นค้า/ตีตราสิ นค้าจากโรงงานเครื อข่าย เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
- การรับรองมาตรฐานสิ นค้า โดยกรมวิชาการเกษตร
(2) คุณภาพสิ นค้าจากการผลิตยางลูกขุน
- การกําหนดมาตรฐานการผลิต ทั้งนํ้าหนัก และสิ่ งปลอมปน
- การจัดการภายในโรงงานผลิต อาทิ การแตกกาย การเบิกจ่ายอุปกรณ์ เป็ นต้น

49

บทบาทในการสนับสนุน
มีหน่วยงานภาครัฐ เครื อข่ายเกษตรกร
สถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง (ตามแผนภาพการบูรณาการ)
(ตามแผนภาพของการบูรณาการ)

ระยะสั้น: ไม่มีคู่แข่งด้านการผลิต เนื่องจากเป็ นประเทศเดียวที่ทาํ การ
ยางแผ่นรมควัน
ระยะยาว: ผูส้ ่ งออกในประเทศซึ่ งปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตยางแผ่นรมควันเกินความ
ต้องการในประเทศ
กลุ่มเกษตรกรในภาคอีสาน ซึ่ งยางมีคุณภาพดีกว่า และต้นทุนในการขนส่ งตํ่ากว่า
(นโยบายรัฐมีการส่ งเสริ มให้จีนเปิ ดโรงงานผลิตยางแท่งในภาคอีสาน)
ประเทศจีนกําลังสร้างฐานการผลิตในลาว ในอนาคตอาจผลิยางแท่ง/ยางแผ่นรมควัน

โอกาสที่จะมีผสู้ นับสนุนในการ
ผลิตสิ นค้า

มีอาํ นาจต่อรองสู ง เนื่องจากมีผู้
ส่ งออกยางแผ่นดิบรมควัน
หลายราย
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การวางแผนเบื้องต้น โดย
ใช้การวิเคราะห์ 6 Forces Analysis

ความเข้มแข็งของ
สิ นค้าคู่แข่ง

อํานาจต่อรองของ
ผูซ้ ้ื อ

ความยากลําบากของ
การเข้าวงการธุรกิจ

โอกาส คือ ตลาดจีนมีความ
ต้องการยางสูง
ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ยา่ น
ตาขาวกับสหกรณ์ปักกิ่ง
อุปสรรค คือ ต้องหาคู่คา้ รายใหม่
เนื่องจากยังไม่เป็ นที่รู้จกั

ความโดดเด่น: ยางแท่ง และยางสังเคราะห์
สามารถนํามาใช้ทดแทนยางแผ่นรมควันได้
ความแตกต่าง: ผลผลิตที่มาจากยางแผ่นดิบ
รมควันมีคุณภาพดีกว่า และยางสังเคราะห์ไม่
สามารถทดแทนยางธรรมชาติได้ท้ งั หมด
ภาพที่ 19 การวางแผนเบื้องต้นธุรกิจยางพารา

ความเป็ นไปได้ของ
สิ นค้าทดแทน

ความกดดันที่เกิดจาก
ผูข้ ายวัตถุดิบ
ปริ มาณ: มีเครื อข่ายด้านวัตถุดิบที่ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ราคา: มีความผันผวนตามราคาตลาด
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การเปรียบเทียบกับคู่แข่ งขัน เป็ นการวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละมิติของส่ วนผสมทางตลาด (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
การเปรียบเทียบ
ด้ านสิ นค้ า

ธุรกิจของเรา
- ยางแผ่นดิบรมควัน

ผู้ส่งออกเอกชนในประเทศ
คู่แข่งภายในประเทศ
- บริ ษทั ผูส้ ่ งออก
- เกษตรกรภาคอีสาน

ประเทศจีน
จีน มีการสร้างฐานการผลิต
ในประเทศอื่น โดยการจ้าง
ประเทศลาวปลูกยางพารา

ด้ านราคา

- เป็ นไปตามราคาตลาดที่
กําหนด

- ราคาผลผลิตตํ่ากว่า
- มีการทําการซื้ อขาย
สิ นค้าล่วงหน้า

ปัจจุบนั มีเพียงการปลูกแต่ยงั
ไม่ได้กรี ดยางและไม่ทราบ
แผนการแปรรู ปของประเทศ
จีน

ด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย

- หาคู่คา้ ในการส่ งสิ นค้า
โดยการผ่านChina
Co-op แต่ปัญหาในด้าน
ภาษาที่ใช้ในการ
ประสานงาน และ
กฎหมายที่ตอ้ งมีการ
พิจารณาให้รอบคอบ

- มีประสบการณ์การ
ติดต่อกับต่างประเทศ
มากกว่า
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แผนการบริหารแบบบูรณาการ นําเสนอโดยแผนผังความสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องหรื อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ (ภาพที่ 20 )

ตลาดกลางยางพารา

กรมวิชาการเกษตร

ชุมชนสหกรณ์ตรัง

สถาบันวิจยั ยาง

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

เครื อข่าย / สมาชิกสหกรณ์

กองทุนสงเคราะห์สวน
ยาง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จํากัด
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กลุ่มโรงรม / ผูส้ ่ งออก

องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พาณิ ชย์จงั หวัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพที่ 20 แผนการบริ หารแบบบูรณาการ
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ข) แผนด้ านราคา ราคาการซื้ อขายเป็ นไปตามกลไกลตลาด ทั้งนี้ ได้กาํ หนดเป้ าหมายโดยอ้างอิงจาก
ราคาเฉลี่ยของตลาดในช่วงปี ที่ผา่ นมา คือ 76,060 บาทต่อตัน
โครงสร้ างราคาในการผลิตเพือ่ การส่ งออก สามารถแสดงในแผนภาพ (ภาพที่ 21)

เกษตรกร

เครื อข่าย

ราคายางแผ่นดิบรมควันที่
เครื อข่ายได้รับ 70 บาท/กก.

สหกรณ์

ราคายางแผ่นดิบรมควันที่
สหกรณ์ซ้ื อจากเครื อข่าย 70.50 บาท/กก.

ผูซ้ ้ื อ

ราคายางลูกขุนเป้ าหมาย 76060 บาท/กก.

ราคานํ้ายางสดที่ได้รับ 63 บาท/กก.

ภาพที่ 21 โครงสร้างราคาในการผลิตเพื่อการส่ งออก
ค) แผนด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย ปัจจุบนั ต้นทุนค่าขนส่ งตํ่าสุ ด ได้แก่ การขนส่ งทางเรื อ โดยใช้เส้นทาง
กันตัง-ปี นัง-จีน ซึ่ งบริ ษทั รับขนส่ งเป็ นผูด้ ูแลสิ นค้าโดยชําระค่าใช้จ่ายจําแนกเป็ น ค่าขนส่ งและค่าระวางสิ นค้า
ง) แผนด้ านการส่ งเสริ มตลาด จําแนกเป็ น 2 ส่ วน
(1) ด้านผูซ้ ้ื อ คือ ประเทศจีน จัดให้มีการดูแลงานเพื่อให้ผซู้ ้ื อได้เห็นกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของสิ นค้า
(2) ด้านผูส้ นับสนุนวัตถุดิบ ได้แก่
- การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย
- เงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่ วนธุรกิจ
- การลดความเสี่ ยงด้วยการขาย Forward เป็ นเวลา 5 วัน โดยมีการส่ งมอบยางจริ ง
- การแจ้งข่าวสารด้านราคา และการตลาด
แผนการเงิน
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ต้นทุน ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน คือ โรงเรื อน เครื่ องอัด และอุปกรณ์ เป็ นเงิน 9,000,000 บาท
โดยวางเป้ าหมายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เปล่า เป็ นเงิน 9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คิดเป็ นค่าใช้จ่ายปี ละ 380,919,000 บาท ได้แก่ รายการดังต่อไปนี้
 ซื้ อยางพารา
 ค่าแรงงาน / เงินเดือน
 ค่าจ้างและค่าวัสดุในการอัดก้อน
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ
ค่าดอกเบี้ย/ค่าประกันอัคคีภยั
เงินสมทบกองทุนฯ (เงิน CESS)

ผลประโยชน์ ได้แก่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) 5,000 ตัน เป็ นเงิน ปี ละ
383,000,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุน ที่อตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 พบว่า มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
โครงการดังกล่าวนี้ โดยในกรณี ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่
ที่ประมาณ 4 ปี 4 เดือน และกรณี ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินจากงบประมาณแผ่นดินจํานวน 5 ล้านบาท จะมี
ระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ ี่ประมาณ 1 ปี 11 เดือน โดยมีผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วดั ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั ทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุนขนาด 5,000 ตัน/ปี
ตัวชี้วดั
กรณี ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )
กรณี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 5 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

ผลการวิเคราะห์
21.94%
15,842,843
1.003
4.32
51.93%
20,842,843
1.005
1.92

แผนจัดการความเสี่ ยง
ในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้มีความเสี่ ยงหลายด้าน โดยจากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการพบว่าถ้าต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรื อรายได้ลดลงร้อยละ 3 หรื อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ
รายได้ลดลงร้อยละ 3 ในเวลาเดียวกัน โครงการนี้ จะไม่มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
ก) ความเสี่ ยงด้ านการผลิต
(1) ราคา หากราคานํ้ายางสูงกว่ายางแผ่นดิบ อาจทําให้ผขู้ ายเลือกขายนํ้ายางมากกว่า
ส่ งผงให้วตั ถุดิบไม่เป็ นไปตามเป้ า
(2) คุณภาพ ที่อาจไม่ได้มาตรฐาน
(3) เครื่ องจักรเสี ย
แนวทางการแก้ไข
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(1) สร้างความศรัทธาในองค์กรให้แก่สมาชิก
(2) การเก็บสะสมยางเพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
(3) การรับรองคุณภาพโดยกรมวิชาการ
ข) ด้ านการตลาด ความเสี่ ยง คือ ไม่สามารถส่ งออกไปยังประเทศจีนโดยผ่านสหกรณ์ปักกิ่งได้
แนวทางแก้ไข
(1) หาผูส้ ่ งออกรายใหม่
(2) ส่ งโรงงานแปรรู ปภายในประเทศ
ค) ด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงทางค้านการเงิน คือ
(1) ต้นทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
(2) ต้นทุนสูง
(3) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
แนวทางแก้ไข
(1) หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนปลอดดอกเบี้ย
(2) วางแผนการจัดการประสิ ทธิภาพการผลิตและต้นทุน
(3) การเจรจาต่อรองให้บริ ษทั จากประเทศจีนร่ วมทุน
ในระยะเริ่ มต้นอาจเริ่ มโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุนขนาด 2,000 ตัน/ปี ก่อน โดยมีผลการ
วิเคราะห์โครงการตามตัวชี้วดั ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั ทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุนขนาด 2,000 ตัน/ปี
ตัวชี้วดั
กรณี ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )
กรณี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 3 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

ผลการวิเคราะห์
27.27%
16,144,127
1.009
3.57
49.54%
19,144,127
1.011
2.01

8) การดําเนินการ การลงทุน รายได้ และค่ าใช้ จ่ายของโครงการ
(1) ระยะเวลาการซื้ อ-ขายผลผลิตเพื่อการส่ งออกหนึ่งรอบ ใช้เวลา 30 วัน
(2) คาดว่าจะส่ งออกได้ปี 2554
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รายได้และรายจ่ายในการซื้ อ-ขายยางพาราในปี 2555 ในการดําเนินงานตามโครงการผลิตยางลูกขุน
สามารถประมาณการณ์ได้ดงั แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รายได้และรายจ่ายในการซื้ อ-ขายยางพาราแยกตามรายเดือน ปี พ.ศ. 2555
ปี 2555

ปริ มาณการซื้ อ
(ตัน)
500
450
200
150
450
400
330
350
450
520
550
650
5,000

มูลค่าซื้ อ
(บาท)
35,250,000
31,725,000
14,100,000
10,575,000
31,725,000
28,200,000
23,265,000
24,675,000
31,725,000
36,660,000
38775000
45,825,000
325,500,000

ปริ มาณการขาย
(ตัน)
500
450
200
150
450
400
330
350
450
520
550
650
5,000

มูลค่าขาย
(บาท)
38,300,000
34,470,000
15,320,000
11,490,000
34,470,000
30,640,000
25,278,000
26,810,000
34,470,000
39,832,000
24,130,000
49,790,000
383,000,000

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม
หมายเหตุ
1. ราคารับซื้ อ ใช้ราคาเฉลี่ยนับซื้ อ ตั้งแต่ เมษายน 2552 - ตุลาคม 2552 ตันละ 70,500 บาท
2. ราคาขาย ใช้ราคา FOB เฉลี่ย 6 เดือน คือ เมษายน - ตุลาคม 2552 ตันละ 76,600 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการผลิตยางลูกขุนขนาด 5,000 ตัน/ปี ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งสามารถ
ประมาณการณ์ได้ดงั แสดงในตารางที่ 8
9) งบประมาณ
โครงการใช้เงินมาลงทุนทั้งสิ้ น จํานวน 59 ล้านบาท โดยทําการจัดหา ดังนี้
- ทุนสะสม+ทุนเรื อนหุน้ สมาชิก
จํานวน 25 ล้านบาท
- เงินกูจ้ ากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
จํานวน 25 ล้านบาท
- ขอสนับสนุนรัฐบาลจากงบโครงการ “ไทยเข้มแข็ง” จํานวน 9 ล้านบาท
10) ฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2552
- อัตราทุนหมุนเวียน
135
- อัตรากําไรสุ ทธิ
4.61
- อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
2.52
- อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
21.93
- อัตราหมุนเวียนของหนี้สินทั้งสิ้ น
0.72
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11) ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ขยายธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
- สมาชิกและเครื อข่ายมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- แก้ปัญหาราคายางตกตํ่าของรัฐได้อย่างยัง่ ยืน
ตารางที่ 8 การคาดประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผลิตและส่ งออกยางลูกขุน ปี พ.ศ. 2555
ที่

รายการ

จํานวน
เดือน
12

เดือนละ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

44,000

528,000

- ผนก. 1 คน เดือนละ 8,000
- ลจ. รายวัน 6 คน วันละ 200
(ทํางานเดือนละ 25 วัน)

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ
3. ค่าเช่า/ค่าเลื่อม
4. ค่าขนส่ ง

12
12
12

13,000
82,500
208,333

156,000
990,000
2,500,000

5. ค่านํ้า/ค่าไฟฟ้ า/ค่าโทรศัพท์
6. ค่าจ้างหี บห่อและวัสดุ
7. ดอกเบี้ย

12
12
12

10,000
208,333
87,800

120,000
2,500,000
1,050,000

8. อื่น ๆ

12

583,333

7,000,000

1. เงินเดือน/ค่าจ้าง

- เฉลี่ย 0.50 บาท/กก.
- ค่าขนส่ งเรื อสงขลา 0.40
บาท/กก.
- ค่าขนส่ งเรื อ กทม. 0.70 บาท/
กก.
- ค่าจ้างหี บห่อ กก. 0.50 บาท
- กูก้ รมส่ งเสริ มฯ 25 ล้านบาท
เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน
- ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- ค่ากองทุนฯ กก. ละ 1.40
บาท

รวม
1,237,000 14,844,000
หมายเหตุ อื่น ๆ ประกอบด้วย
- ค่าสต็อกในโกดังของบริ ษทั กก. ละ ( ประมาณ ) 0.30 บาท
- ค่าจัดการอื่น ๆ ประมาณ กก. ละ 1.00 บาท คิดเป็ น 50% ของปริ มาณยางทั้งหมด
5.2.2 โครงการลงทุนก่อสร้ างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยางคอมปาวด์ เพือ่ การส่ งออก
1) หลักการและเหตุผล
ตามที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ได้พยายามเปลี่ยนแปลงการดําเนิ นธุรกิจรวบรวมยางพาราให้
สอดคล้องกับสภาวะการตลาด กล่าวคือ สหกรณ์ตอ้ งรวบรวม/รับซื้ อยางแผ่นดิบ นํ้ายางสด และยางแผ่นรมควัน
โดยการรั บซื้ อนํ้ายางสดนั้นสหกรณ์ได้เข้าไปดําเนิ นการในโรงรม ของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ ไม่สามารถ
ดําเนินงานได้ ปัจจุบนั สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ได้เข้าไปดําเนินการเองอยู่ จํานวน 3 โรง คือ โรง
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รมบ้านโคกทรายเหนื อ โรงรมบ้านทอนพลา และโรงรมบ้านหนองสามห้อง นอกจากนั้น สหกรณ์มีเครื อข่าย
สหกรณ์กองทุนสวนยาง อื่นๆ และกลุ่มเกษตรกรอีก จํานวน 16 โรง ในแต่ละปี รวบรวมยางแผ่นรมควันได้
ประมาณ 3,500 - 4,200 ตัน / ปี
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ได้รับความอนุเคราะห์การ
ช่วยเหลือจากผูอ้ าํ นวยการตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จัดให้เป็ นโรงอัดก้อนต้นแบบ และให้เปิ ดตลาดกลาง
ยางพาราเครื อข่าย สาขาย่อยย่านตาขาว วิธีการนี้ ทาํ ให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิ กและเครื อข่ายได้เพียงหนึ่ งจุด
แม้วา่ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จริ ง แต่ไม่ยงั่ ยืน เพราะ
1. สหกรณ์เก็บสต็อกยางแผ่นรมควันได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น
2. ตลาดต่างประเทศที่เป็ นผูแ้ ปรรู ปโดยตรง สหกรณ์ยงั ไม่มีตลาดไปถึงจุดนั้น นัน่ แสดงว่า สหกรณ์
ยังแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนให้แก่สมาชิกและเกษตรกรไม่ได้
ฉะนั้น สหกรณ์ตอ้ งฝันไปให้ไกลและใจกายต้องไปให้ถึง หลังจากคณะกรรมการได้ไปศึกษาดูงาน
ตลาดยางแปรรู ป และติดตามข่าวสารในปัจจุบนั
พบว่าตลาดของยางแท่งมีความต้องการส่ งออกมากที่สุด
รองลงมา คือ ยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) และนํ้ายางข้น ตามลําดับ
ขณะที่ยางคอมปาวด์เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งในยางแท่งผสม และขณะนี้สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการยางคอม
ปาวด์เพิ่มมากขึ้น เช่น ในเมืองเซอะเหมิ่น ประเทศจีน ต้องการปี ละ 3,000 ตัน แต่กาํ ลังการผลิตของเครื อข่าย
คือ กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีกาํ ลังการผลิตได้เพียงปี ละ 1,000 ตัน
เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด จึงจับมือเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร โดยปริ มาณ
อีก 1,000-2,000 ตันนั้น สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด จะเป็ นผูผ้ ลิตยางคอมปาวด์ให้ โดยเบื้องต้น
สหกรณ์ยนิ ดีจ่ายเป็ นค่าการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ที่จะเป็ นผูด้ าํ เนินการส่ งออกให้ ตามมติ
ที่กรรมการทั้งสองฝ่ ายกําหนดและตกลงกัน โดยในระยะเริ่ มต้น สหกรณ์คาดว่าจะผลิตให้ได้ในปริ มาณ 1,000 ตัน
และคงต้องจัดหาตลาดร่ วมกันและเพิ่มขึ้นเป็ น 2,000 ตันตามกําลังของแต่ละฝ่ ายในปี ต่อไป
เมื่อตลาดยางคอมปาวด์มีความชัดเจน สหกรณ์เห็นว่าเป็ นทางออกที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่
จะทําให้มีความอยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน สหกรณ์จึงมีมติลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ ใน
ปริ มาณที่ผลิตได้ 2,000 ตัน / ปี โดยก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งค่าย อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มให้สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจก้าวสู่สากล
- เพื่อแก้ปัญหาราคาผันผวน ตกตํ่าอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ตอ้ งเป็ นภาระของรัฐ
- เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
3) เป้ าหมาย
- เพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ส่งออก จํานวน 2,000 ตัน ต่อปี
เป็ นเงิน 150,000,000 บาท ( เงินทุนหมุนเวียน 25,000,000 บาท )
- ก่อสร้างอาคารโรงงาน และปรับปรุ งพื้นที่ เป็ นเงิน 10,000,000 บาท
- เครื่ องจักรในกระบวนการผลิต เป็ นเงิน 20,000,000 บาท
4) ระยะเวลาโครงการ
โครงการมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2559
5) สถานทีต่ ั้งโครงการ
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หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งค่าย อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
6) ผู้รับผิดชอบในโครงการ
- สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
- สํานักงานสหกรณ์อาํ เภอย่านตาขาว
- สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดตรัง
7) ขอบเขตและวิธีดาํ เนินงาน
- ทําวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ เครื อข่ายคุณค่ายางพารา ”
ภายใต้โซ่อุปทาน ใช้ทุน สกว. ระยะเวลาจํานวน 3 ปี (2552 - 2554)
- ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกและเครื อข่าย นํามาเปิ ดเวทีเรี ยนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
- ศึกษาดูงานโรงรมของกลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย์ เพื่อทํายางคอมปาวด์ส่งออกแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- ศึกษาดูงานที่บริ ษทั มาเลเซี ย 1 ครั้ง เพื่อศึกษาเรื่ องเครื่ องจักรและตลาดอื่นๆ
นอกจากประเทศจีน
- จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่ องการทําธุรกิจยาง จํานวน 1 ตําแหน่ง
- แบบแปลนและการว่าจ้างผูร้ ับเหมาเป็ นไปตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลโดยวิศวกรของ
กองช่าง เทศบาลอําเภอย่านตาขาว
8) งบประมาณ
โครงการใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น จํานวน 55 ล้านบาท โดยทําการจัดหา ดังนี้
- เงินทุนสะสมและทุนเรื อนหุน้ สมาชิก
จํานวน 10 ล้านบาท
- เงินกูจ้ ากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
จํานวน 25 ล้านบาท
- ขอสนับสนุนจากเงินงบพัฒนาจังหวัด
จํานวน 20 ล้านบาท
9) ฐานะการเงินของสหกรณ์ ( ณ 30 กันยายน 2552 )
- อัตราทุนหมุนเวียน
1.30
- อัตรากําไรสุ ทธิ
3.64
- อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน
2.96
- อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
11.01
- อัตราการหมุนเวียนของหนี้สินทั้งสิ้ น 0.79
10) ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ขยายธุรกิจของสหกรณ์
- สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมัน่ คง
- ลดการผูกขาดจากพ่อค้า
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้สมาชิกได้อย่างแน่นอน
- สมาชิกมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ครอบครัวอยูด่ ีมีสุข ชุมชนไร้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
11) ค่ าการลงทุน รายได้ ค่ าใช้ จ่ายของโครงการ
รายได้
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ตัวส่ งเครื่ องจักรมีกาํ ลังการผลิตเฉลี่ย 2 ตันต่อชัว่ โมง ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง
ผลิตได้วนั ละ 16 ตัน (ยางแห้ง) สหกรณ์จะผลิตในปี แรก จํานวน 2,000 ตัน
กก.ละ 80 บาท เป็ นเงิน 160,000,000 บาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าลงทุนของการผลิตยางคอมปาวด์
ต้นทุนการผลิตยางคอมปาวด์ต่อยางแผ่นรมควัน 1 กก. มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี้
- ค่าแรงงาน
1.50 บาท/กก.
- ค่าหี บห่อ
0.50 บาท/กก.
- ค่าไฟฟ้ า
0.50 บาท/กก.
- ค่าบริ หาร
1.50 บาท/กก.
- ค่าขนส่ งลงท่าเรื อ
2.50 บาท/กก.
รวม
6.50 บาท/กก.
(1) ค่าวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อยางแผ่นรมควัน กก.ละ 70 บาท ซื้ อเพื่อผลิตยางคอมปาวด์ ปี ละ
2,000 ตัน เป็ นเงิน 140,000,000 บาท
(2) ค่าเงินเดือนบริ หาร
จัดจ้างผูจ้ ดั การ ผูม้ ีความสามารถ 1 คน และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 1.50 บาท/กก.
โดยคิดจากจุดคุม้ ทุนที่ 50 % ของการผลิตสูงสุ ด มีค่าใช้จ่ายในการบริ การทั้งสิ้ น ปี ละ
1,500,000 บาท
(3) ค่าแรงงาน
ค่าจ้างแรงงานรายวันในการรับซื้ อยางรมควัน นํายางแผ่นรมควันมาเข้ากระบวนการผลิต
ยาวคอมปาวด์ ประจําเครื่ องจักร บรรจุหีบห่อ มีค่าเฉลี่ย 1.50 บาท/กก. ผลิต 2,000 ตัน
เป็ นเงิน 3,000,000 บาท/ปี
(4) ค่าไฟฟ้ า
ค่าไฟฟ้ าเกิดจากเครื่ องผลิตยางทั้งหมด เฉลี่ย 0.50 บาท/กก. เพราะฉะนั้น ทั้งปี ผลิตยาง
2,000 ตัน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท
(5) ค่าขนส่ ง
ได้แก่ ค่าขนส่ งยางจากโรงงานไปยังท่าเรื อปลายทาง มีค่าเฉลี่ย 5,000,000 บาท
(6) ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิตและโรงเรื อน
โดยคํานวณแบบเส้นตรงมูลค่าซากเมื่ออายุการใช้งาน 5 ปี 480,000 บาท ราคาสิ นทรัพย์
ซื้ อมา จํานวน 30,000,000 บาท
ใช้ประโยชน์ 5 ปี ค่าเสื่ อมราคา

=

ราคาสิ นทรัพย์ซ้ื อมามูลค่าซาก
จํานวนสิ นทรัพย์ที่ใช้
=

30,000,000 - 480,000
5
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ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์ต่อปี
= 5,904,000 บาท
(7) ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ค่าชิ้นส่ วนอะไหล่ ค่าบํารุ งรักษารถยนต์ เครื่ องจักร/อุปกรณ์การ
ผลิต เป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลประจําวัน เฉลี่ย 0.50 บาท/กก.
ผลิตทั้งหมด 2,000 ตัน ต้องใช้เงินทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท
ประมาณการต้นทุนดําเนินการในการผลิตยางคอมปาวด์ ( ทุนหมุนเวียน ) ปริ มาณ 2,000 ตัน ต่อปี มี
ค่าใช้จ่ายในปี 2555 ประมาณ 155,320,000 บาท ดังแสดงในตารางที่9
ตารางที่ 9 การคาดประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผลิตและส่ งออกยางคอมปาวด์ ปี พ.ศ. 2555
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

2. ค่าเงินเดือนบริ หารกิจการ

1,500,000

1,595,000

1,595,000

1,595,000

1,595,000

3. ค่าแรงงาน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

4. ค่าไฟฟ้ า

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5. ค่าขนส่ ง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

6. ค่าวัสดุในการอัดก้อนและหี บห่อ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

7. ค่านํ้ามัน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

155,320,000

155,415,000

155,415,000

155,415,000

155,415,000

1. ค่าวัตถุดิบ (ยางแผ่นรมควัน)

8. ค่าประกันอัคคีภยั
9. เงินสมทบกองทุนฯ
รวม

หมายเหตุ ปี 2-5 เพิ่มค่าเงินเดือน 6 % ดังนั้น สําหรับรายได้หรื อส่ วนเหลื่อมสุ ทธิจากการจําหน่าย
ยางคอมปาวด์ เป็ นเงิน 4,680,000 บาท ในปี ที่ 1
ผลตอบแทนจากการดําเนินการ
การคาดการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากเครื่ องจักรสามารถผลิตยางคอมปาวด์ได้ 2,000 ตัน/ปี ในช่วงปี
2555 - 2559 โดยคิดราคาส่ งออกยางคอมปาวด์ FOB ที่ กก. ละ 80 บาท รายได้ท้ งั หมด 160,000,000 บาท/ปี
โดยคิดรายรับเท่ากันทุกปี
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12) การวิเคราะห์ ทางการเงินของโครงการแปรรูปยางคอมปาวด์
ผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินในการลงทุน ที่อตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 พบว่า มีความคุม้ ค่า
ต่อการลงทุนโครงการดังกล่าวนี้ โดยในกรณี ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จะมีระยะเวลา
การคืนทุนอยูท่ ี่ประมาณ 6 ปี 5 เดือน และกรณี ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินจากงบประมาณแผ่นดินจํานวน 10
ล้านบาท จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ ี่ประมาณ 4 ปี 3 เดือน และกรณี ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินจาก
งบประมาณแผ่นดินจํานวน 15 ล้านบาท จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ ี่ประมาณ 3 ปี 3 เดือนโดยมีผลการวิเคราะห์
ตามตัวชี้วดั ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั ทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาด 2,000 ตัน/ปี
ตัวชี้วดั
กรณี ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )
กรณี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 10 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )
กรณี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 15 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

ผลการวิเคราะห์
13.16%
25,869,536
1.01
6.41
22.25%
35,869,459
1.02
4.27
30.63%
40,869,459
1.02
3.21
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บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ป
เมื่อ 30 มีนาคม 2552 จังหวัดตรังมีเนื้อที่เพาะปลูกยางพารารวม 1.67 ล้านไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 1.33 ล้านไร่
ได้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง 336.13 แสนตัน เฉลี่ยไร่ ละ 253 กิโลกรัมต่อปี โดยในอําเภอย่านตาขาว มีเนื้อที่เพาะปลูก
มากเป็ นอันดับเจ็ด เท่ากับ 157,640 ไร่ แต่ได้เนื้อยางแห้งมากที่สุดเท่ากับไร่ ละ 268 กิโลกรัมต่อปี การขายผลผลิต
ของชาวสวนยางพาราในปัจจุบนั มี 2 ลักษณะ คือ ขายในลักษณะนํ้ายางสด และยางแผ่นดิบ มีพอ่ ค้ารับซื้ อกระจาย
ทัว่ ไปทุกหมู่บา้ น โดยขายต่อผูร้ วบรวมในท้องที่ และผูแ้ ปรรู ปยางแผ่นรมควัน เป็ นต้น
การดําเนินธุรกิจซื้ อขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มี 3 ลักษณะ คือ
1. รับซื้ อนํ้ายางสดมาแปรรู ป เป็ นยางแผ่นรมควันซึ่ งปั จจุบนั สหกรณ์มีอยู่ 3 โรงงาน
2. รับซื้ อยางแผ่นดิบจากสมาชิกและชาวสวนทัว่ ไป
3. รับซื้ อยางแผ่นรมควันจากเครื อข่ายที่เป็ นกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง
โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวให้ความรู้เรื่ องราคาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เงินทุน
หมุนเวียนเครื อข่ายละ 500 ,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ชําระคืนโดยการส่ งมอบยางแผ่นรมควันที่เครื อข่ายผลิต
ได้ภายใน 7 วัน สหกรณ์ขายยางพาราทางการที่รับซื้ อจากสมาชิกและเครื อข่ายผ่านตลาดกลางหาดใหญ่ และขาย
ให้กบั ผูส้ ่ งออกโดยตรง
การบริ หารจัดการของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดทําฐานข้อมูลชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจํานวน 780 คน พบว่ามี
ประสบการณ์การทําสวนยางพารามาแล้วโดยเฉลี่ย 21 ปี และร้อยละ 48 มีรายได้จากแหล่งอื่นๆด้วย โดยมีเนื้อที่
ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรื อนละ 13.84 ไร่ โดยปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มากที่สุด เจ้าของสวนกรี ดยางเองมาก
ที่สุดคือ คิดเป็ นร้อยละ 71.76 ชาวสวนส่ วนน้อยที่มีการปลูกพืชแซมพืชคิดเป็ นร้อยละ 18.97 โดยปลูกอ้อยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ไม้สะเดา ส่ วนการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารามีเพียงร้อยละ 8.97 โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด การขาย
ผลผลิตยางพารามีเพียงส่ วนน้อยที่ขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวซึ่ งมีเพียงร้อยละ 10.92 อาจเป็ นเพราะว่า
สมาชิกอยูห่ ่างไกลจากจุดรับซื้ อ และมีพอ่ ค้าเข้าไปรับซื้ อถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายในลักษณะนํ้ายาง
สดเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 58.89 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 60.64 มีความต้องการให้สหกรณ์
ช่วยเหลือ โดยส่ วนใหญ่ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่ องคุณภาพและราคาปุ๋ ยเคมี คิดเป็ นร้อยละ 45.24 ของผูต้ อ้ ง การให้
สหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมด
การพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวได้คดั เลือกแกนนํากลุ่ม 3 ราย ที่เป็ น
ประธานกลุ่มเกษตรกรที่มีโรงงานแปรรู ปยางแผ่นรมควัน โดยรับซื้ อนํ้ายางสดจากสมาชิกมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่น
รมควัน และขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนําทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลูกพืชแซมใน
สวนยางพาราโดยปลูกผักเนี้ยง, ไม้สะเดา และฝรั่ง
การปรับโครงสร้างและบริ หารจัดการของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากการประชุมระดมความเห็น
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวทีเรี ยนรู้ โครงการพัฒนาสวนต้นแบบ
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โครงการนําร่ องทําสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุ งโรงงานแปรรู ปยางพารา โดยจัดสัปดาห์ 5 ส.
โครงการทําแผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการทําแผนธุรกิจยางพารา
การสร้างต้นแบบการบริ หารเชิงคุณค่า โดยแบ่งเป็ น 4 ด้านคือ การเรี ยนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน
การเงินกลุ่มเป้ าหมายและคุณค่า
การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผผู้ ลิตถึงผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศภายใต้โซ่อุปทาน โดยมี
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็ นแม่ข่าย จึงต้องมีการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อการส่ งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว ภายใต้ความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจกับเครื อข่าย ซึ่ งได้มีการศึกษาดูงาน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบริ ษทั พันธมิตรทางธุรกิจส่ งออกอยางพารา การศึกษาดูงานการแปรรู ปยางคอมปาวด์ของกลุ่ม
เกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และมีการเจรจาที่จะทําธุรกิจร่ วมกัน โดยสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาวผลิตให้กลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์เป็ นผูส้ ่ งออก ศึกษาดูงานเรื่ องการแปรรู ปยางคอม
ปาวด์ของบริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นพันธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ และได้
มีปฏิณยา 3 ข้อ
1. มุ่งพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การเปิ ดเสรี ทางการค้า
2. การรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของเครื อข่ายให้มีความสามารถทางการแข่งขัน
3. ความร่ วมมือทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครื อข่าย
นอกจากนี้ยงั ได้มีการไปศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์
การผลิตและการตลาดจีน(ACFSMC) ที่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ขอ้ สรุ ปความร่ วมมือ 3
ข้อ
1. ยินดีเข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือในเรื่ องงานวิจยั กับบสถาบันวิชาการด้านสหกรณื ใน
รู ปแบบของ Co-ops และได้มอบหมายให้ Mr.Xu Mingfeng หัวหน้าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์เป็ นตัวแทนของ ACFSMC
ในการประสานงานต่อไป
2. ให้ความร่ วมมือในการดําเนินการประสานงานเพื่อให้ขอ้ มูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของ
โครงการวิจยั เครื อข่ายคุณค่ายางพารากับสหกรณ์และองค์กรในเครื อข่าย อาทิ The Lacquer Reseach Institude
และ บริ ษทั ภาคีพนั ธมิตร
3. ยินดีให้ความร่ วมมือในการฝึ กอบรมภายใต้กลไกของ Training Center และสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ในอนาคต
โครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลูกขุน คือ การนํายางแผ่นรมควันมาอัดก้อนเป็ นลูกเต๋ าเพื่อการ
ส่ งออกนํ้าหนักมาตรฐานก้อนละ 111.11 กิโลกรัม โดยมีขนาดกําลังการผลิตปี ละ 5,000 ตัน โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน 9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปี ละ 380.919 ล้านบาท ได้รายได้ปีละ 383 ล้านบาท อายุ
โครงการ 15 ปี ที่อตั ราคิดลดร้อยละ 3 พบว่ามีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิเท่ากับ 15,842,843 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการร้อยละ 21.94 อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.003 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 4.32 ปี
โครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน 150 ล้านบาท อายุโครงการ 15 ปี ที่อตั ราคิดลดร้อยละ 3 ได้มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ 25,869,536 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 13.16 อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.01 มีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.41
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6.2 ข้อเสนอแนะ
1. จากการจัดทําฐานข้อมูลของชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาในเรื่ องต้นทุนการผลิต มีปัญหาเรื่ องคุณภาพปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมี
สหกรณ์จึงควรแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ให้กบั สมาชิก นอกจากนี้ยงั พบว่าเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกเพียงส่ วนน้อยที่ขาย
ผลผลิตยางพาราให้กบั สหกรณ์ สหกรณ์จึงควรเพิ่มจุดรับซื้ อเพื่อรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกรายย่อยและ
ยังพบว่าสมาชิกยังปลูกพืชเสริ มน้อยอยู่ จึงควรส่ งเสริ มให้มีการปลูกพืชเสริ มมากขึ้น เพื่อเพิม่ รายได้
2. เมื่อสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีความต้องการดําเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแต่รวบรวม การแปรรู ป
และส่ งออก ดังนั้นสหกรณ์จะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริ หาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจอื่นๆ
โดยเฉพาะควรมีฝ่ายการผลิต การตลาด และการเงินการบัญชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และควรเตรี ยม
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการส่ งออกเพิ่มเติม และทําความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อผลิตยางพาราเพิ่ม
คุณภาพเพื่อการส่ งออกโดยการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู้เกี่ยวกับยางพารา เป็ นต้น
3. จากแผนธุรกิจการส่ งออกยางพาราที่โครงการวิจยั ฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวและผู้
ที่เกี่ยวข้องจัดทําขึ้นโดยภายใต้แผนฯ นี้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 โครงการย่อย นั้น แต่ละโครงการย่อยมีขอ้ เด่น ข้อด้อย
ที่ แตกต่างกัน กล่าวคือ โครงการแปรรู ปยางลูกขุน มี การลงทุนที่ ต่าํ กว่าโครงการแปรรู ปยางคอมปาวด์ อีกทั้ง
ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าวนี้ จะบ่งชี้ ว่ามีความคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนทั้งคู่ แต่ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแปรรู ปยางลูกขุนจะสามารถคืนทุนในระยะเวลาที่ส้ ันกว่า ขณะที่
โครงการแปรรู ปยางคอมปาวด์ให้ค่าของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) สู งกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบที่ขนาดการผลิตที่
2,000 ตันต่อปี เท่ากัน ประกอบกับการแปรรู ปยางคอมปาวด์มีตลาดส่ งออกที่แน่นอนผ่านกลุ่มเกษตรกรทําสวน
ธารนํ้า ทิ พ ย์ที่ เ ป็ นพัน ธมิ ต รเครื อ ข่ า ย ส่ ว นการแปรรู ป ยางลู ก ขุน นั้น ยัง ไม่ มี คู่ ค ้า พัน ธมิ ต รในตลาดส่ ง ออก
จําเป็ นต้องมีการบุกเบิกตลาดใหม่ที่มีคู่แข่งทางการค้าที่ประกอบธุรกิจนี้อยูเ่ ดิม
ถึงแม้ว่าทางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะวางแผนโครงการแปรรู ปยางลูกขุนและแปรรู ปยางคอม
ปาวด์ และมี การของบประมาณสนับสนุ นในทั้ง 2 โครงการก็ตาม เมื่ อพิจารณาถึงข้อจํากัดทางด้านการเงิ นที่
จําเป็ นต้องใช้ในการจัดซื้ อยางพาราวัตถุ ดิบเป็ นจํานวนหลักร้ อยล้านบาท ทางสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว
จําเป็ นต้องตัดสิ นใจเลือกดําเนิ นการเพียง 1 โครงการ และควรเริ่ มต้นธุ รกิจการส่ งออกยางพาราที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินไป อาจเริ่ มต้นที่ขนาดของการแปรรู ป 1,000 – 2,000 ตันต่อปี ก่อนแล้วสั่งสมประสบการณ์ เมื่อประสบ
ความสําเร็ จแล้วค่อยขยายขนาดของธุ รกิ จให้ใหญ่ข้ ึนในภายหลัง และเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว โครงการ
แปรรู ปยางคอมปาวด์น่าจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสําหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุ นทางการเงินเต็มจํานวนหรื อบางส่ วนที่ได้ยื่นขอ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินไป ก็จะทําให้การเริ่ มธุ รกิจส่ งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีความ
เป็ นไปได้สูงมาก
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เอกสารอ้างอิง
รายงานกิจการประจําปี 2551 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
รายงานการศึกษาดูงานการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับ CHINA CO-Ops ณ กรุ งปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-19 ธันวาคม 2552 โดยรองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ “ รวมพลังวิจยั ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางไทยอย่างยัง่ ยืน” 5-6
มิถุนายน 2552 ณ ห้องฟี นิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กรมวิชาการเกษตร
เอกสารประกอบคําบรรยายของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ในการไปดูงานเมื่อ 10 มกราคม 2553
เอกสารประกอบคําบรรยายของบริ ษทั ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซี ย
ในการไปดูงานเมื่อ 9 มกราคม 2553

66

67

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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ตารางผนวกที่ 1 พื้นที่ปลูกยางพาราปี พ.ศ. 2551 ของจังหวัดตรัง
พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
พืน้ ทีใ่ ห้ ผล
พืน้ ทีไ่ ม่ ให้ ผล

ผลผลิต
อําเภอ
รวม
ผลผลิตเฉลีย่
ผลผลิตรวม
(กก./ไร่ )
(ตัน)
เมือง
143,331
43,734
187,065
265
37,982.72
กันตัง
93,700
67,950
161,650
251
23,518.70
ห้วยยอด
247,180
17,462
264,642
250
64,266.80
ปะเหลียน
271,275
20,454
291,729
254
68,903.85
สิ เกา
142,800
33,100
175,900
245
34,986.00
ย่านตาขาว
99,650
57,690
157,640
268
26,706.20
วังวิเศษ
166,108
8,260
174,368
233
38,703.16
นาโยง
64,748
75,318
140,066
247
15,992.76
รัษฎา
67,840
7,908
75,748
258
17,502.72
หาดสําราญ
30,274
12,565
42,839
250
7,568.50
รวม
1,326,906
344,441
1,671,347
253
336,131.41
ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดตรัง วันที่ 30 มีนาคม 2552
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ตารางผนวกที่ 2 โรงงานแปรรู ปยางแผ่นรมควัน จ.ตรัง
ที่

ชื่อบริษัท

ทีอ่ ยู่

ประกอบกิจการ

กําลังการผลิต
(ตัน/เดือน)
2,500

1. บริ ษทั ยูนิแมครับเบอร์
จํากัด

เครื่ องจักร 2,244.70 HP
เงินทุน 45,000,000 บาท

2.

เครื่ องจักร 826.52 HP
เงินทุน 38,000,000 บาท

1,000

เครื่ องจักร 875.28 HP
เงินทุน 6,000,000 บาท

700

เครื่ องจักร 5,981.00 HP
เงินทุน 123,000,000 บาท

2,700

เครื่ องจักร 563.62 HP
เงินทุน 16,500,000 บาท

400

3.

4.

5.

112/1 ม.1 ถ.ตรัง-สิ เกา ต.นา
โต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
92000
โทร. 0-7523-0722-4
บริ ษทั ทวีทรัพย์รับเบอร์ 155 ม.5 ถ.บางรัก ต.บางรัก
จํากัด
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8916
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนรับเบอร์ 59 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง
จํากัด
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8098
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกร
13/1 ถ.จริ งจิตร ต.ทับเที่ยง
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-0500
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ห้วย
756-758 ถ.เพชรเกษม
ยอดพาณิ ชย์การ
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7527-1040

4,800
ทีม่ า : ทําเนียบโรงงานแปรรู ปยาง, 2549 (สถาบันวิจยั ยาง)

70

71

ตารางผนวกที่ 3 โรงงานแปรรู ปนํ้ายางข้น จ.ตรัง
ที่

ชื่อบริษัท

1. บริ ษทั ไทยลํ่าเฮงรับเบอร์
อินดัสทรี จํากัด
2. บริ ษทั ฮี ฮับ ฮวด จํากัด

3. บริ ษทั ตรังลาเท็กซ์ จํากัด

4. บริ ษทั ทุ่งสงสี่ สวัสดิ์
จํากัด
5. บริ ษทั นํารับเบอร์แอนด์
ลาเท็กซ์ จํากัด

6. บริ ษทั พารารับเบอร์
จํากัด
7. บริ ษทั ยางวีเอ จํากัด

8. บริ ษทั ยูนิแมครับเบอร์
จํากัด

ทีอ่ ยู่
231 ม.5 ซ.รัตนพันธ์
ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ม.1 ถ.ตรัง-สิ เกา
ต.นาเมืองเพชร อ.สิ เกา
จ.ตรัง 92000
227 ม.1 ถ.เพชรเกษม
ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7527-1420
252/2 ม.9 ถ.ตรัง-ปะเหลียน
ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 92120
173/4 ม.3 ถ.ตรัง-ปะเหลียน
ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-1186-7
55/5 ม.2 ถ.สิ เกา-ควนกุน
ต.กะลาเส อ.สิ เกา
จ.ตรัง 92150
80/2 ม.5 ถ.ทางหลวงสาย
ตรัง-กันตัง ต.บางเป้ า
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1636
112/2 ถ.ตรัง-สิ เกา ต.นา
โต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
92000
โทร. 0-7521-9000

ประกอบกิจการ
เครื่ องจักร 600.00 HP
เงินทุน 37,350,000 บาท

กําลังการผลิต
(ตัน/เดือน)
35

เครื่ องจักร 1,438.25HP
เงินทุน 194,500,000 บาท

100

เครื่ องจักร 1,536.25 HP
เงินทุน 15,400,000 บาท

2,500

เครื่ องจักร 1,557.50 HP
เงินทุน 110,000,000 บาท

200

เครื่ องจักร 1,385.30 HP
เครื่ องปั่ น 33 เครื่ อง

2,000

เครื่ องจักร 240.40 HP
เครื่ องปั่น 16 เครื่ อง

16,700

เครื่ องจักร 1,595.19 HP
เครื่ องปั่ น 16 เครื่ อง

2,000

เครื่ องจักร 511.21 HP
เครื่ องปั่ น 9 เครื่ อง

800

71
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9. บริ ษทั รัษฎารับเบอร์เท็กซ์ 211 ม.5 ซ.รัตนพันธ์ ถ.เพชร เครื่ องจักร 1,574.00 HP
จํากัด
เกษม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด เงินทุน 28,000,000 บาท
จ.ตรัง 92130
โทร. 0-1721-0355

150

ตารางผนวกที่ 3 (ต่ อ)
ที่

ชื่อบริษัท

ทีอ่ ยู่

10. บริ ษทั ศรี ตรังแอโกร
13/1 ถ.จริ งจิตร ต.ทับเที่ยง
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-0500-2

ประกอบกิจการ

กําลังการผลิต
(ตัน/เดือน)
7,600

เครื่ องจักร 1,574.00 HP
เครื่ องปั่น 64 เครื่ อง

32,085
ทีม่ า : ทําเนียบโรงงานแปรรู ปยาง, 2549 (สถาบันวิจยั ยาง)
ตารางผนวกที่ 4 ปริ มาณยางที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด รวบรวม ปี บัญชี 2552
(เมษายน 2551 - มีนาคม 2552)
เดือน

นํา้ ยางสด
ยางแผ่นดิบ
นํา้ หนัก จํานวน นํา้ หนัก จํานวน
(ตัน)
เงิน
(ตัน)
เงิน
(พันบาท)
(พันบาท)
เม.ย. 51
6
484
7
570
พ.ค. 51
12
1,009
16
1,413
มิ.ย. 51
16
1,568
27
2,638
ก.ค. 51
23
2,255
42
4,106
ส.ค. 51
29
2,556
47
4,164
ก.ย. 51
33
2,835
44
3,797
ต.ค. 51
27
1,602
48
2,691
พ.ย. 51
23
1,292
47
2,395
ธ.ค. 51
35
1,070
37
1,306
ม.ค. 52
32
1,279
75
3,308
ก.พ. 52
18
757
55
2,459
มี.ค. 52
13
639
26
1,126
รวม
268
17,346
472
29,973
ทีม่ า: สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง

ยางรมควัน
นํา้ หนัก จํานวน
(ตัน)
เงิน
(พันบาท)
192
16,421
291
27,354
265
26,878
281
28,989
393
36,695
381
34,651
444
28,753
237
13,342
253
10,113
444
21,195
344
16,172
81
3,792
3,606
264,355

รวม
นํา้ หนัก
(ตัน)
206
319
308
346
469
458
519
307
325
551
417
120
4,345

จํานวน
เงิน
(พันบาท)
17,475
29,777
31,084
35,350
43,415
41,283
33,046
17,029
12,489
25,782
19,388
55,57
311,675

72

73

ตารางผนวกที่ 5 ฐานข้อมูลรายคนของชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว พ.ศ. 2552

ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

กลุ่ม

เลขที่
สมาชิก

ทีอ่ ยู่

อายุ

ระดับ
การศึกษา

ประสบการณ์
ในการทําสวน
ยาง

สมาชิกใน
ครัวเรือน

รายได้ จากแหล่ งอืน่
มีจาก

59 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

45

ม. 3

20

4

สวนปาล์ม

33/15 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

57

ป.4

20

4

ค้าขาย

8 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

70

ม. 4

50

2

49

102 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

38

ป. 5

20

3

นายสมเกียรติ จันทร์แก้ว

49

38/9 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

63

ม. 6

40

4

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

49

30/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

42

ม. 3

5

5

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

49

33/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

41

ม. 3

15

4

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

49

21 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

49

ปวช.

10

3

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

49

19/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

39

ป. 6

15

4

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

49

10/2 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

42

ป. 6

7

6

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

49

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

49

3

นายเปรม

พันทา

49

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

5

2059
323

5067
2806

ไม่ มี

1
1
1
1
1
ปลูกผัก

1
1

72
73

74

ตารางผนวกที่ 5 (ต่ อ)
ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

สวนยางทีม่ ใี นปัจจุบัน
รวม

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

3

นายเปรม

พันทา

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

5

นายสมเกียรติ

จันทร์แก้ว

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

แปลง

ไร่

9
4
7
1
3
1
3
2
3
3

100
38
42.5
8
15
2
11
8.5
18
13

ไม่ มสี วนยาง

สวนยางทีย่ งั กรีดไม่ ได้
แปลง ไร่
งาน ตร.ว.

3
3
3

17
23
16

0
0
1

ไม่ มี

0
0
0

ไร่

แปลงที่ 1
พันธุ์
ปลูกเมื่อ

อายุยาง

7
4
8

RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600

2548
2545
2546

4
7
6

4
2
5
4
5
6

RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600

2549
2549
2548
2548
2545
2544

3
3
4
4
7
8

1
3
1
3
2
1
2

15
2
11
8
13
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

73
74

75

ตารางผนวกที่ 5 (ต่ อ)
ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

สวนยางทีม่ ใี นปัจจุบัน
สวนยางทีก่ รีดได้
แปลง ไร่ งาน ตร.ว.

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

3

นายเปรม

พันทา

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

5

นายสมเกียรติ

จันทร์แก้ว

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

5
1
4
1

75
15
26
8

0
0
0
0

ไม่ มี

0
0
0
0

ไร่

ผลผลิต
แปลงที่ 1
พันธุ์
ปลูกเมื่อ อายุยาง

นํา้ ยาง
(กก./วัน)

ยางแผ่นดิบ
(กก./วัน)

25
15
9.25
8

RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600
RRIM 600

2536
2534
2528
2536

16
18
24
16

300
100
150
40

80
40
52
0

5
6

RRIM 600
RRIM 600

2546
2525

6
27

40
15

14
5

1
1
1
1
1
1

5
6

0
0

0
0

74
75

76

ตารางผนวกที่ 5 (ต่ อ)

ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

แรงงานทีก่ รีดยาง

ส่ วนแบ่ งค่ าจ้ าง
(เจ้ าของ : ลูกจ้ าง)

การขาย

แหล่ง
ขาย

การปลูกพืช
แซม

การเลีย้ ง
สั ตว์ ใน
สวน

การใส่ ปุ๋ยยางทีย่ งั
ไม่ ได้ กรีด

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

กรี ดเองและจ้าง

60 : 40

นํ้ายางสดและยางแผ่นดิบ

พ่อค้า

ไม่มี

ไม่มี

ใส่ ตามกองทุนแนะนํา

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

กรี ดเองและจ้าง

ไม่ระบุ

นํ้ายางสด

พ่อค้า

ไม่มี

ไม่มี

ใส่ ตามกองทุนแนะนํา

3

นายเปรม

พันทา

จ้างกรี ด

55 : 45

นํ้ายางสด

พ่อค้า

ไม่มี

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

ไม่ระบุ

5

นายสมเกียรติ

จันทร์แก้ว

ไม่ระบุ

ไม่มี

ไม่มี

ใส่ ตามกองทุนแนะนํา

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

ไม่ระบุ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ได้ใส่ ตามกองทุน
แนะนํา

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

ไม่ระบุ

ไม่มี

ไม่มี

ใส่ ตามกองทุนแนะนํา

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

กรี ดเอง

ไม่มี

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

กรี ดเอง

นํ้ายางสด

พ่อค้า

ไม่มี

ไม่มี

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

ไม่ระบุ

นํ้ายางสด

พ่อค้า

ไม่มี

ไม่มี

นํ้ายางสด

ไม่ได้ใส่ ตามกองทุน
แนะนํา
ไม่มี

ไม่ได้ใส่ ตามกองทุน
แนะนํา
ไม่ได้ใส่ ตามกองทุน
แนะนํา

75
76

77

ตารางผนวกที่ 5 (ต่ อ)

ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

การใส่ ปุ๋ยยางทีก่ รีดแล้ว

การกําจัดหญ้ า

ชนิดปุ๋ ย

จํานวนครั้ง

สู ตรปุ๋ ย

ยาฆ่ าหญ้ า

แรงคนถาง

รถไถ

รถตัดหญ้ า

1

1

1

1

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

ปุ๋ ยเคมี

2

9-3-9

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

ปุ๋ ยเคมี

1

15-15-15

3

นายเปรม

พันทา

ปุ๋ ยเคมี

1

15-15-15

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

ปุ๋ ยเคมี

1

ไม่ระบุ

5

นายสมเกียรติ

จันทร์แก้ว

ปุ๋ ยเคมี

1

ไม่ระบุ

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

ไม่ใส่ ปุ๋ย

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

ไม่ใส่ ปุ๋ย

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

ปุ๋ ยเคมี

2

ไม่ระบุ

1

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

ปุ๋ ยเคมี
และปุ๋ ยคอก

2

9-3-9

1

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

ปุ๋ ยเคมี

2

ไม่ระบุ

อืน่ ๆ

ไม่ ระบุ

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

76
77

78

ตารางผนวกที่ 5 (ต่ อ)
ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน
ลําดับที่

รายชื่อสมาชิก

ปัญหาที่ต้องการให้ สหกรณ์
ช่ วยเหลือ

ปัจจุบันมีสวนปาล์ม
ไม่ มี

1

นายสุ นทร

เอียดชะตา

ช่วยลดดอกเบี้ยเงินกูป้ ั ญหาผลผลิตตกตํ่า และต้นทุนสูง

2

นางสนอง

ช่วยเรื อง

ราคาผลลผลิตตกตํ่า และต้นทุนสูง

3

นายเปรม

พันทา

4

นางชุลีกรณ์

มีสุข

5

นายสมเกียรติ

จันทร์แก้ว

เป็ นหนี้ชาํ ระไม่ได้ตามกําหนด

6

นายกุศล

ช่วยแข็ง

รายได้ไม่พอจ่าย

7

นางรัตนา

ศรี รักษ์

ราคายางตกตํ่า ปุ๋ ยราคาสูง

ลดราคาปุ๋ ย

8

นายสุ วทิ ย์

อ่อนเอียด

ราคายางตกตํ่า ปุ๋ ยราคาสูง

ลดดอกเบี้ย

9

นางลัดดา

นุ่นศรี

รายได้ไม่พอจ่าย

มีปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกมาขาย

10

นายสมศักดิ์

จันสุ ข

ปุ๋ ยราคาสูง ราคายางตํ่า

มี
แปลง
1

ไร่
9

ลดราคาปุ๋ ย

มีปุ๋ยที่สามารถให้น้ าํ ยางมาก

77
78

79
ตารางผนวกที่ 6 สภาพทัว่ ไปชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552
รายการ

ราย

%

ระดับการศึกษา
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
ม. 3
ม. 5
ม. 6
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
กศน.
ไม่ระบุ

1
3
6
378
3
138
73
6
53
19
35
39
1
25

0.13
0.38
0.77
48.46
0.38
17.69
9.36
0.77
6.79
2.44
4.49
5.00
0.13
3.21

ทําสวนยางมาแล้วเฉลีย่ (ปี )

21.47

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ (คน)

4.21

รายได้ อนื่ ๆ
ไม่มี
มี
ค้าขาย
สวนผลไม้
สวนปาล์ม
เลี้ยงหมู

409
371
132
57
24
13

จํานวนสมาชิก (คน)

780

อายุเฉลีย่ (ปี )

50.39

52.44
47.56
35.58
15.36
6.47
3.5

79

80
ตารางผนวกที่ 6 (ต่ อ)
รายการ
เลี้ยงวัว
เลี้ยงปลา
รับจ้าง
ปลูกผัก
เผาถ่าน
รับซื้ /ทําไม้ยาง
ช่างไม้
ขายตรง
ตัดผม
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
เลี้ยงไก่
เลี้ยงแพะ
ทํานากุง้
ซ่อมรถ
พนักงานบริ ษทั
ประมง
เย็บผ้า
หนังตะลุง
ทํานา

ราย
51
9
78
6
2
4
1
1
1
13
11
1
8
3
2
1
2
1
1

%
13.50
2.43
21.02
1.62
0.54
1.08
0.27
0.27
0.27
3.50
2.96
0.27
2.16
0.81
0.54
0.27
0.54
0.27
0.27

80

81
ตารางผนวกที่ 7 เนื้อที่ อายุ และพันธุ์ยางพาราที่ปลูกของชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาวทั้งหมด ปี 2552
รายการ

รวมทุกแปลง
เนือ้ ที่

จํานวนทั้งหมด
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่รวม (ไร่ )
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร่ )
เกษตรกรไม่มีสวนยาง (ราย)

%

1,593.00
10,909.00
2.02
13.84
57.00

1.ยังกรีดไม่ ได้
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่รวม (ไร่ )
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร่ )

755.00
4,569.75
1.52
9.21

พันธุ์
RRIM 600
24
251
235
240
255
311
400
450
576
601
5 ทับ
ไม่ระบุพนั ธุ์ยาง

3,520.00
28.00
386.00
42.00
2.00
149.00
4.00
55.00
275.00

77.03
0.61
8.45
0.92
0.00
0.04
3.26
0.00
0.00
0.09
1.20
0.00
6.02

81

82
ตารางผนวกที่ 7 (ต่ อ)
รายการ

รวมทุกแปลง
เนือ้ ที่

%

อายุยาง
0 ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
ไม่ระบุ

108.00
292.00
531.00
859.00
857.00
627.00
368.00
174.00
24.00
620.00

2.36
6.39
11.62
18.80
18.75
13.72
8.05
3.81
0.53
13.57

2. กรีดได้ แล้ว
เนื้อที่รวม (ไร่ )
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร่ )
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)

6,287.25
849.00
10.55
1.42

พันธุ์
RRIM 600
251
24
235
240
255
311
400
450
451
601
511

5,092.00
85.00
302.00
19.00
3.00
30.00
44.00
10.00
5.00
5.00
12.00

80.99
1.35
4.80
0.30
0.05
0.48
0.70
0.16
0.08
0.08
0.00
0.19

82

83
ตารางผนวกที่ 7 (ต่ อ)
รายการ
5 ทับ
GT
ไม่ระบุพนั ธุ์ยาง
อายุยาง
ไม่เกิน 10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
ไม่ระบุ

รวมทุกแปลง
เนือ้ ที่
6.00
63.00
356.00

%
0.10
1.00
5.66

1,362.00
1,622.00
1,077.00
724.00
259.00
79.00
8.00
7.00
901.00

21.66
25.80
17.13
11.52
4.12
1.26
0.13
0.11
14.33

83

84
ตารางผนวกที่ 8 แรงงานที่ใช้ในการกรี ดยาง ส่ วนแบ่ง และการขายของชาวสวนยางที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552
รายการ

ราย

%

แรงงานทีก่ รีดยาง
กรี ดเองทั้งหมด
จ้างทั้งหมด
กรี ดเองและจ้าง
ไม่ระบุ

427
82
64
22

71.76
13.78
10.76
3.70

ส่ วนแบ่ งเจ้ าของ : ลูกจ้ าง
70 30
60 40
55 45
50 50
45 55
ไม่ระบุ

146
1
39
23
31
3
49

0.68
26.71
15.75
21.23
2.05
8.24

การขาย
นํ้ายางสด
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
ไม่ระบุ

348
274
3
29

58.49
46.05
0.50
4.87

แหล่ งขาย
สกก.
อื่น ๆ
ไม่ระบุ

65
408
152

10.92
68.57
25.55

84

85
ตารางผนวกที่ 9 การปลูกพืชแซมและการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพาราของชาวสวนยางที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552
รายการ
ปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
ไม่ตอบ
ไม่มี
มี
กล้วย
ฝรั่ง
พริ ก
สะเดา (ไม้เทียม)
ไม้ตะเคียน
ปาล์ม
ทุเรี ยน
มะพร้าว
สับปะรด
ผัก
กระถิน
มังคุด
เงาะ
มะม่วงหิ มพานต์
พันธุ์ยาง
ถัว่
ไม่ระบุชนิดพืช
การเลีย้ งสั ตว์ ในสวนยางพารา
ไม่ตอบ
ไม่มี
มี
วัว
แพะ
ไก่
นกกระทา
ปลา

ราย
780
94
538
148
94
2
2
18
1
2
2
1
2
9
1
1
3
1
1
1
8
780
147
563
70
56
9
3
1
1

%
100.00
12.05
68.97
18.97
63.51
1.35
1.35
12.16
0.68
1.35
1.35
0.68
1.35
6.08
0.68
0.68
2.03
0.68
0.68
0.68
5.41
100.00
18.85
72.18
8.97
80.00
12.86
4.29
1.43
1.43

85

86
ตารางผนวกที่ 10 การดูแลรักษาสวนยางพาราของชาวสวนยางที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552
รายการ
1. การใส่ ปุ๋ยยางทีย่ งั ไม่ ได้ กรีด
ใส่ ตามกองทุนแนะนํา
อื่น ๆ
ไม่ระบุ

ราย

%

297
173
314

38.08
22.18
40.26

เกษตรกรที่มสี วนยางทั้งหมด
เกษตรกรมีสวนยางที่ยงั กรดไม่ ได้
เกษตรกรมีสวนยางที่กรีดได้ แล้ว

780
185
595

100.00
23.72
76.28

2. การใสปุ๋ ยเคมีกบั ยางทีก่ รีดแล้ ว
ไม่ใส่ ปุ๋ย
ใส่ ปุ๋ย
ใส่ ปุ๋ยปี ละ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง

12
583

2.02
97.98

336
233
11
2
1

57.63
39.97
1.89
0.34
0.17

สู ตรปุ๋ ยเคมี
9 - 3 -9
13 – 13 - 21
15 - 0 - 0
15 - 15 - 15
15 - 5 - 20
15 - 7 - 18
15 - 15 - 20
15 - 17 - 15
16 - 4 - 5
16 - 8 - 4
16 - 16 - 16
16 - 16 - 20

5
1
1
307
1
81
2
1
1
8
1
1

0.86
0.17
0.17
52.66
0.17
13.89
0.34
0.17
0.17
1.37
0.17
0.17

86

87
ตารางผนวกที่ 10 (ต่ อ)
รายการ

ราย
1
3
1
11
157

%
0.17
0.51
0.17
1.89
26.93

3. ใส่ ปุ๋ยคอก
4. ใสปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยคอก
5. ไม่ ได้ ใส่ ปุ๋ย
6. อืน่ ๆ

9
81
15
14

1.51
13.61
2.52
2.35

7. การกําจัดวัชพืช
ใช้แรงงานคนถาง
ใช้ยางฆ่าหญ้า
ใช้รถไถ
ใช้รถตัดหญ้า
อื่น ๆ
ไม่ระบุ

438
120
123
159
2
121

56.15
15.38
15.77
20.38
0.26
15.51

16 - 20 - 00
18 - 4 - 5
23 - 7 - 7
20 - 8 - 20
ไม่ระบุสูตร

87

88
ตารางผนวกที่ 11 ปัญหาและสิ่ งที่ตอ้ งการให้สหกรณ์ช่วยเหลือของชาวสวนยางที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว ปี 2552
รายการ

ราย

%

ปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ผลผลิตตกตํ่า
ราคาปุ๋ ยสูง
ราคายางตกตํ่า
ทุนน้อย/รายได้ต่าํ
ค่าครอบชีพสูง
ต้นยางเป็ นโรค
หน้ายางตายนิ่ง
เป็ นหนี้/ชําระหนี้ไม่ได้ตามกําหนด
ฝนตกบ่อย
สหกรณ์ช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง
กล้ายางไม่เหมาะสม
ดินไม่ดี

207
573
10
202
346
65
5
29
39
10
4
1
1
4

26.54
73.46
1.75
35.25
60.38
11.34
0.87
5.06
6.81
1.75
0.70
0.17
0.17
0.70

สิ่ งทีต่ ้ องการให้ ช่วยเหลือ
ไม่มี
มี
ราคายาง
คุณภาพ/ราคาปุ๋ ย
การดูแล/โรคของยาง
ลดดอกเบี้ยเงินกู้
เงินให้กู้
ปลด/ผ่อนผันหนี้
แหล่งรับซื้ อนํ้ายาง
ราคานํ้ามัน
กล้ายาง
อาชีพเสิ รม
ดิน

307
473
132
214
12
71
19
20
22
1
5
13
1

39.36
60.64
27.91
45.24
2.54
15.01
4.02
4.23
4.65
0.21
1.06
2.75
0.21

88

89

ตารางผนวกที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจในการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตยางพารา วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

จํานวน ร้ อยละ จํานวน

ค่ าเฉลีย่ การแปรผล

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

27

26.47

50

49.02

21

20.59

4

3.92

0

0.00

3.98

มาก

15

14.71

57

55.88

24

23.53

5

4.90

1

0.98

3.78

มาก

- ระยะเวลาเหมาะสม

14

13.73

54

52.94

24

23.53

7

6.86

3

2.94

3.68

มาก

-เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

17

16.67

47

46.08

31

30.39

7

6.86

0

0.00

3.73

มาก

- เอกสารประกอบมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน

15

14.71

49

48.04

37

36.27

4

3.92

1

0.98

3.83

มาก

- เอกสารประกอบมีความชัดเจน

14

13.73

54

52.94

31

30.39

3

2.94

0

0.00

3.77

มาก

20

19.61

53

51.96

28

27.45

0

0.00

1

0.98

3.89

มาก

1. กิจกรรมในการบรรยาย
- หัวข้อการบรรยายมีความสอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของท่าน
- ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง

2. เอกสาร

3. อาหาร
- ความพึงพอใจในอาหารและเครื่ องดื่ม

88
89

90

ตารางผนวกที่ 12 (ต่ อ)
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

จํานวน ร้ อยละ จํานวน

ค่ าเฉลีย่ การแปรผล

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

- ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์

31

30.39

47

46.08

24

23.53

0

0.00

0

0.00

4.07

มาก

- ความพึงพอใจในห้องบรรยาย

30

29.41

46

45.10

23

22.55

3

2.94

0

0.00

4.01

มาก

- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน

23

22.55

56

54.90

20

19.61

2

1.96

1

0.98

3.96

มาก

- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

20

19.61

55

53.92

26

25.49

0

0.00

1

0.98

3.91

มาก

- มีความทัว่ ถึง ประชาสัมพันธ์ผา่ นหลายช่องทาง

22

21.57

52

50.98

20

19.61

8

7.84

0

0.00

3.86

มาก

- ช่องทางแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมมีความ
สะดวก

20

19.61

54

52.94

22

21.57

6

5.88

0

0.00

3.86

มาก

4. สถานที่

5. เจ้าหน้าที่

6. การประชาสัมพันธ์

89
90

91

ภาคผนวก ข

91

92
แบบสอบถาม
โครงการเครือข่ ายคุณค่ ายางพารา
ฐานข้ อมูลของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552
ชื่อ......................................นามสกุล.....................................................เลขที่สมาชิก........................................
บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........................ตําบล.........................................อําเภอ................................................
1. อายุ.....ปี จบการศึกษาระดับ.................ประสบการณ์ทาํ สวนยางมาแล้ว......ปี มีคนในบ้านอยูด่ ว้ ยกัน...........คน
รายได้จากแหล่งอื่นนอกจากทําสวนยาง ( ) ไม่มี ( ) มี จาก ( ) ค้าขาย ( ) สวนผลไม้ ( ) สวนปาล์ม
( ) เลี้ยงหมู ( ) เลี้ยงวัว ( ) เลี้ยงปลา ( ) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………..............
2. ปัจจุบนั มีสวนยางรวมทั้งหมด.....................................................แปลง รวม....................................................ไร่
2.1 ยังไม่ได้กรี ด รวม.......................................................แปลง รวม....................................................ไร่
- แปลงที่ 1 มี......................ไร่ พันธุ์............................................ ปลูก พ.ศ...............................
- แปลงที่ 2 มี......................ไร่ พันธุ์............................................ ปลูก พ.ศ...............................
- แปลงที่ 3 มี......................ไร่ พันธุ์............................................ ปลูก พ.ศ...............................
2.2 กรี ดได้แล้ว รวม........................................................แปลง รวม.....................................................ไร่
ได้ผลผลิตเฉลี่ยนํ้ายาง...................กก./วัน หรื อ ยางแผ่นดิบแห้ง.............................................กก./วัน
- แปลงที่ 1 มี......................ไร่ พันธุ์........................................... ปลูก พ.ศ................................
- แปลงที่ 2 มี......................ไร่ พันธุ์........................................... ปลูก พ.ศ................................
- แปลงที่ 3 มี......................ไร่ พันธุ์........................................... ปลูก พ.ศ................................
3. แรงงานที่กรี ดยาง ( ) ใช้แรงงานในครอบครัวทั้งหมด ( ) จ้างทั้งหมด ( ) กรี ดเองและจ้าง
ส่ วนแบ่งค่าจ้าง เจ้าของ : ผูร้ ับจ้าง = ……………. : ……………..
4. การขายเป็ น ( ) นํ้ายางสด ( ) ยางแผ่นดิบ ( ) ยางแผ่นรมควัน
แหล่งขาย ( ) ขายให้สหกรณ์ ( ) ขายให้ผรู้ ับซื้ ออื่น ๆ (ระบุ).....................................................................
6. การปลูกพืชแซมในสวนยาง ( ) ไม่มี ( ) มี เช่น ( ) กล้วย ( ) ไม้ยนื ต้นชนิดอื่น ๆ (ระบุ)...........................
7. การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง ( ) ไม่มี ( ) มี เช่น ( ) วัว ( ) แพะ ( ) อื่น ๆ (ระบุ).............................
8. การใช้ปุ๋ยยางที่ยงั ไม่ได้กรี ด ( ) ใส่ ตามกองทุนแนะนํา ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....................................................
9. การใส่ ปุ๋ยยางที่กรี ดแล้ว ( ) ใส่ ปุ๋ยเคมี ปี ละ..........ครั้ง รวม....................กก./ไร่ สูตร.....................................
( ) ใส่ ปุ๋ยคอก ประเภท...........................รวม..............กก./ไร่ ( ) ใส่ ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ ยคอก
( ) ไม่ได้ใส่ ปุ๋ย ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
9. การกําจัดหญ้าในสวน ( ) ใช้ยาฆ่าหญ้า ( ) แรงคนถาง ( ) ใช้รถไถ ( ) ใช้รถตัดหญ้า ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
10. ต้นทุนการทําสวนยาง ( ) ตอบไม่ได้ ( ) ตอบได้
10.1 ยางที่ยงั ไม่กรี ด เฉลี่ย..................บาท/ไร่ /ปี
10.2 ยางที่กรี ดแล้ว เฉลี่ย....................บาท/ไร่ /ปี
หรื อเท่ากับ.....................บาท/กก.แผ่นดิบ หรื อ.............................บาท/กก.นํ้ายาง
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11. ปัญหาที่ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั
1.................................................................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………..……….…..……
3…………………………………………………………………………………………………….………………
12. เรื่ องที่ตอ้ งการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
1.................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................
3…………….………………………………………………………………………………………………………
13. ปัจจุบนั มีสวนปาล์มทั้งหมด....................................................แปลง รวม...........................................ไร่
13.1 ได้ผลผลิตแล้ว รวม................................................แปลง รวม...........................................ไร่
13.2 จะปลูกทดแทน รวม..............................................แปลง รวม............................................ไร่
13.3 จะปลูกใหม่ รวม....................................................แปลง รวม............................................ไร่
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ภาคผนวก ค
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เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว จ.ตรัง

โครงการวิจยั การเชื่อมโยงโซ่ อุปทาน : เครือข่ ายคุณค่ ายางพารา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทวิเคราะห์ สถานการณ์ ยาง เดือน มีนาคม 2552
โดย สมาคมยางพาราไทย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ณ สหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง
1. ยางธรรมชาติ
ราคาทีเ่ สถียรภาพ












ภายหลังจากความล้มเหลวอย่างกะทันหันในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2551 ราคายางธรรมชาติในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2552 เสถียรภาพขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยอัตราราคาเฉลี่ยรายวันของ IRCo อยูท่ ี่ใน
ราว US$ 1.40/kg. นับตั้งแต่เริ่ มต้นปี 2552 เป็ นต้นมา
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลต่อราคา น่าจะมาจากราคานํ้ามันที่คงตัวอยูท่ ี่ในราว US$ 50/barrel อนึ่ง เป็ นที่น่า
สังเกตว่า ถึงแม้วา่ ราคานํ้ามันจะตํ่าลงเฉกเช่นกับที่เคยปรากฏเมื่อหลายปี ก่อน อัตราความเสี่ ยงยังอยูใ่ น
เกณฑ์สูง สื บเนื่องจากภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่ออุปสงค์ในช่วงปลายฤดู
หนาวของแถบซี กโลกเหนือ
ผลตอบรับต่ออุปทานยังคงมีจาํ กัด การผลิตในประเทศมาเลเซี ยและประเทศไทยดูเหมือนว่าจะลดลงใน
บางช่วงของต้นปี 2552 นี้ แต่กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนหรื อกระแสเงินรายวันในประเทศผูผ้ ลิตมาก
ที่สุด ดังนั้นการลดค่าเงินตราต่อ US dollar จึงเป็ นตัวแปรที่แท้จริ งต่อราคาที่ตกตํ่าลง สําหรับเกษตรกรผู้
กรี ดยาง ทั้งนี้ผผู้ ลิตเองก็จาํ ต้องรองรับต่อสภาวการณ์อนั นี้
ในช่วงต้นปี 2552 มีสัญญาณบางประการที่แสดงถึงการฟื้ นตัวของอุปสงค์ยางธรรมชาติ โดยผูผ้ ลิตยาง
ในจีน กล่าวว่า เริ่ มเล็งเห็นจุดเริ่ มต้นของการฟื้ นตัวด้านการผลิตในตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่อง
มาจนถึงในเดือนมีนาคม ทั้งนี้เพราะสิ นค้าที่ได้มีการกักตุนไว้กม็ ีการนํามาใช้หมดไปค่อนข้างมาก และ
จีนเองก็คาดว่ากําลังการซื้ อในตลาดน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
สิ่ งนี้จะเป็ นตัวพิสูจน์วา่ จะเป็ นเพียงช่วงสั้นๆ หรื อการกระตุน้ ให้เกิดการฟื้ นฟูเพื่ออุปสงค์ที่แข็งแกร่ งขึ้น
หรื อไม่ โดยยอดขายยานยนต์ ในจีนก็ทะยานสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังจากการตัดภาษี และมี
การนําเสนอสิ นค้ารุ่ นใหม่ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ตลาดยานยนต์ในอเมริ กาและยุโรปจะเริ่ มต้นฟื้ นตัว แต่อตั ราส่ วนการคืนตัวของอุป
สงค์อย่างเต็มที่สาํ หรับยางธรรมชาติกม็ ีแนวโน้มว่าจะปิ ดตายต่อไปเป็ นระยะเวลานาน

การบริโภคและตลาด
ผู้ใช้ ยาง/ ผู้บริโภค (End Users)




ปัญหาในยุโรปกลางและตะวันออก เป็ นกระจกสะท้อนต่อสภาวการณ์โลกโดยทัว่ ไป ดังนี้คือ การชะลอ
ตัวด้านความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคซึ่ งนําไปสู่การจับจ่ายใช้สอยที่ลดน้อยลงของผูบ้ ริ โภค
การลดลงด้านการลงทุน และปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ตลาดหุน้ ก็ปรับตัวลดลง ณ. สิ้ นปี 2551
ค่าของกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศก็ยา่ ํ แย่ลง อันนําไปสู่ การที่ธนาคารกลางประกาศยื้อการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่มีความจําเป็ นหรื อโอกาสเอื้ออํานวยเพื่อสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้
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ยังคงมีการลดลงอย่างล่อแหลมในด้านอุปสงค์สาํ หรับการส่ งออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากในแถบโซน
ยุโรป
สภาพเศรษฐกิจส่ วนบุคคลบางแห่งในแคว้นดังกล่าวมีการปรับตัวให้ดีข้ ึน เพื่อเตรี ยมรับมือกับ
ผลกระทบของกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผกผันในเชิงลบ แต่ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคในแคว้นอื่นๆยังคง
อยูใ่ นภาวะวิกฤติ สิ่ งนี้มีผลต่อความเชื่อมัน่ เชื่อมโยงไปถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อภาวการณ์เลิกจ้าง
งาน ซึ่ งนําไปสู่ การพิจารณาลดลงของยอดขายยานยนต์
ยอดขายยานยนต์ของรัสเซี ยดูเหมือนว่าจะตกตํ่าลงอีก แม้วา่ จะมีการปรับปรุ งด้านการขยายสิ นเชื่อ แต่ก็
ยังคงเป็ นที่คาดว่า ยอดขายจะตกลงกว่า 15% ในปี 2552 นี้

ยางล้ อ (Tyres)








นับว่าเป็ นการตอกยํ้าโดยการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจโลก ผูผ้ ลิตล้อยางของเกาหลีใต้ได้ตดั การผลิตลง
นับตั้งแต่ในเดือนพฤศจิกายน 2551
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2552 ที่ผา่ นมา ณ. โรงงาน 3 แห่งของ Kumho ในเกาหลีได้หยุดดําเนินการ
ผลิตเป็ นเวลา 5 วัน
แผนงานของ Hankook ที่จะสร้างโรงงานผลิตล้อยางแห่งที่ 6 ก็ได้เลื่อนออกไป เนื่องจากการชะลอตัว
ด้านอุปสงค์ของล้อยางในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2551
ทั้งๆที่ เกิดภาวะสับสนทางเศรษฐกิจในช่วงเร็ วๆนี้ Hankook ก็ยงั นํามาซึ่ งยอดขายล้อยางโลกของ KRW
ที่ 4.07 trillion ($3.7 billion) ในปี 2551 หรื อเพิ่มขึ้นที่ 26% เมื่อเทียบกับในช่วงหนึ่งปี ก่อนหน้านั้น
อย่างไรก็ตาม ผลกําไรที่แสดงออกมาในรู ปแผนภาพก็ยงั ปรากฏเป็ นรอยเว้าขนาดใหญ่ กล่าวคือ ผล
กําไรจากการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ จากยอดขายล้อยางอยูท่ ี่ 56.7% ตํ่ากว่า KRW 114.2 billion ($ 103.6
million) และผลกําไรที่สะท้อนกลับมาอีกครั้งในช่วงที่ 2 ตกลงไปกว่า 98.5% ต่อ KRW 3.4 billion ($
3.1 million)

ยางประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ ยางล้ อ (Non-Tyres)




เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 และดูราวกับว่าจะถูกบันทึกไว้ในแทบ
ทุกสัญญาการซื้ อขาย ตลอดช่วงหนึ่งปี เต็มๆ ประมาณการณ์กระแสเงิน IMF ต่อสัญญาเหล่านี้อยูท่ ี่ 0.3%
แต่เกรงว่าอาจจะเลวร้ายกว่านี้มาก การส่ งออกดิ่งลงไปถึง 23% เท่าที่ได้มีการบันทึกไว้ในช่วงไตรมาส
สุ ดท้ายเฉกเช่นเดียวกันกับ การล้มละลายของอุปสงค์ภายนอก GDP ถูกคาดว่าจะผูกพันกับอัตรา
ประจําปี ณ. ที่สูงกว่า 10% ในไตรมาสสุ ดท้าย การจับจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่อ่อนแอและทิศทางการลงทุนที่
ลดลงจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงผลในทางลบที่ยงั คงสื บเนื่องมาจนถึงในปี 2552 นี้ กับ
การคาดการณ์ในปัจจุบนั ของ IMF ต่อสัญญาที่น่าจะลดลงกว่า 2.6%
อัตราการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคดูเหมือนว่าจะไม่มีการกระเตื้องขึ้นในช่วงเร็ วๆนี้ เช่นกันกับ
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งเผชิญกับความโหดร้ายของทิศทางเศรษฐกิจในรู ปแบบต่างๆที่เป็ นไปในเชิงลบ รวมไป
ถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลก็คือ ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่าํ ตลอดเวลา ซึ่ ง
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ส่ งผลกระทบอย่างหนักต่อความรู ้สึกต่อธุรกิจ สื บเนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของเงินเยนและผลกําไรที่
อ่อนแอลง
2. ยางสั งเคราะห์








สําหรับในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2551 ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผผู้ ลิตยางสังเคราะห์ตอ้ งประสบก็คือ
อย่างไรที่จะให้อุปสงค์ของบริ ษทั ล้อยางในโลกเติบโตได้ จากภาวะขาดแคลน butadiene อย่างรุ นแรง
ซึ่ งเกิดขึ้นจากราคานํ้ามันที่สูง ซึ่ งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ต่อการสลับไปสู่ การใช้ feedstocks ที่เบาบางลงโดย
ผูผ้ ลิต ethylene
วิกฤติทางการเงินโลก ส่ งผลกระทบต่อราคานํ้ามัน ซึ่ งมีผลต่อผูป้ ระกอบการบางรายซึ่ งอาจหันไปใช้
feedstocks ที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีการเพิ่มขึ้นที่ควบคู่กนั ไปของอุปทาน butadiene แต่วกิ ฤตการณ์
ดังกล่าวก็ยงั มีผลต่อภาคยานยนต์และอุปสงค์ลอ้ ยางซึ่ งแผ่ขยายออกไปทัว่ โลก ดังนั้น ผูผ้ ลิตยาง
สังเคราะห์กก็ าํ ลังเผชิญต่อราคาที่ลดตํ่าลงและอุปสงค์ที่อ่อนแอมาก
ดัชนีเบื้องต้นบางประการชี้ให้เห็นว่า อุปสงค์ของประเทศจีนกําลังเริ่ มต้นที่จะขยับตัวสู งขึ้น เช่นกันกับ
ผูผ้ ลิตล้อยางที่เริ่ มมีการกลับไปเดินเครื่ องผลิตอย่างเต็มกําลัง แต่อุปสงค์กย็ งั คงเป็ นที่คาดต่อไปว่า จะ
ยังคงอ่อนแออยูใ่ นตลาดล้อยาง ยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริ กา
อนึ่ง ทั้งๆที่ สภาพการณ์ดาํ เนินไปในทิศทางลงเช่นนี้ Dow Europe ได้เปิ ดโรงงานแห่งใหม่ ที่มีกาํ ลังการ
ผลิต 60KT/year (สําหรับการผลิต s-SBR) ในประเทศเยอรมัน โดยโรงงานแห่งนั้นจะผลิตยาง
สังเคราะห์รุ่นล่าสุ ดที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับล้อยางที่มีประสิ ทธิภาพสูงเท่านั้น

โมโนเมอร์ ส (Monomers)








ในการประชุมที่จดั ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2552 ณ. กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย OPEC เห็นด้วยที่จะ
ยึดโควตาการผลิต ณ. ปัจจุบนั แต่เน้นหนักความสําคัญที่จะอนุโลมให้เลิกล้มหรื อตัดทอนสัญญาที่มีอยู่
บางประการ
สมาชิกในกลุ่มนี้ ได้ลดการผลิตมาตั้งแต่สิ้นปี 2551 และเมื่อมีการประกาศลดการผลิตลงอีกในเดือน
กุมภาพันธ์ สมาชิก OPEC ก็ดาํ เนินการลดผลผลิตโดยเฉลี่ยไปอยูท่ ี่ 25.7 mn bpd และนํามาซึ่ งการตัด
ผลผลิตลงถึง 79% (4.2 mn bpd)
ราคานํ้ามัน ณ. ปัจจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า อันจะส่ งผลในทางลบเป็ นระยะยาวต่อการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม OPEC ยังเล็งเห็นต่อไปว่า หากราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างกะทันหัน จะมีผล
โดยตรงต่ออุปสงค์น้ าํ มันโลกท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจในทิศทางลง
เฉกเช่นกับ อัตราการเติบโตของโลกที่มีการวางแผนไว้ (โดย IMF) ที่ 0.5% ในปี 2552 OPEC ได้ลด
ประมาณการณ์สาํ หรับอุปสงค์ดา้ นนํ้ามันของโลกว่าจะเติบโตอยูท่ ี่เพียง 0.4 – 1.0 mn bpd ในปี นี้
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รายงานการเสวนา
เรื่อง การทําธุรกิจส่ งออกยางของชุมนุมชาวสวนยางจันทบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
ผู้เข้ าร่ วมเสวนา
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. . คุณเพิก
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เลิศวังพง

3. รศ.ศานิต
เก้าเอี้ยน
4. ผศ.ดร.ปิ ติ
กันตังกุล
5. น.ส.พลอยไพลิน ศิลาเกษ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง (ก.ส.ย.),
ประธานกรรมการ ชุ มนุ มชาวสวนยางแห่ งประเทศไทย จํากัด
(ชสยท.) ชุดที่ 10 และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ยางจันทบุรี จํากัด (ชสยจ.) ชุดที่ 7
หัวหน้าโครงการวิจยั
นักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั ด้านสหกรณ์ ได้เชิ ญคุณเพิก เลิศวังพง เข้าร่ วมการเสวนาเรื่ องการทําธุ รกิจ
ยางพาราส่ งออก ของชุมนุ มชาวสวนยางจันทบุรี ซึ่ งคุณเพิกได้เล่าประสบการณ์การส่ งออกยางพาราและความ
เป็ นมาของชุมนุ มชาวสวนยางจันทบุรี ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําธุ รกิจส่ งออกโดยสหกรณ์ สรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
ชุมนุ มชาวสวนยางจันทบุรีเป็ นชุมนุ มจังหวัดแห่ งแรกของประเทศไทย มีการทําการค้ากับผูใ้ ช้ยางเป็ น
ครั้งแรกในปี 2545 โดยได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ นชุมนุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ในเดือนมีนาคม 2546 มีการ
ระดมเงินของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 18 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 36,000 บาท แล้วทําการขาย
ยางพาราในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (พฤศจิกายน 2545 ถึง มีนาคม 2546) ขายได้ประมาณ 1,400 กว่าตัน
ให้แก่พ่อค้าชาวจีนโดยตรง ไม่ผา่ นรัฐบาล มีมูลค่าเกือบประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อปิ ดบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม
2546 มีกาํ ไรเบื้องต้นประมาณ 870,000 บาท ราคายางในช่วงนั้นประมาณ 40 บาท/กก. ในเรื่ องการขนส่ งยาง
ลูกขุน (ยางรมควันอัดก้อน) จะทําการขนส่ งทางรถไปที่ท่าเรื อเชียงแสน แล้วส่ งลงเรื อ ในระหว่างนี้ มีเรื่ องของ
ญี่ ปุ่น โดยญี่ ปุ่นจะมี สมาคมผูใ้ ช้ยาง ไทยจะมี สมาคมชาวสวนยาง ไทยทําสัญญากับญี่ ปุ่น คื อ ญี่ ปุ่นให้เงิ นมา
500,000 บาท เพื่อทําการค้ายางกับชุมนุม โดยมีบริ ษทั ฟูยาม่าเป็ นตัวแทนขายยางของชุมนุมที่ญี่ปุ่น ในระหว่างที่
ชุมนุ มกําลังรวบรวม ญี่ปุ่นต้องการใบรับรองว่าชุมนุ มเป็ นสมาชิกสมาคมพ่อค้ายาง แต่เราไม่มี ก็เลยไปสมัครที่
สมาคมพ่อค้ายาง แต่สมาคมพ่อค้ายาง ไม่รับชุมนุมเป็ นสมาชิก ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงไม่สามารถทําการค้ายางกับชุมนุม
ได้ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขระหว่างผูใ้ ช้ยางกับผูค้ า้ ยาง สุ ดท้ายพ่อค้าญี่ปุ่นก็หนีไป เพราะให้เงินชุมนุมมาก็ทาํ อะไรไม่ได้
แล้ วการทีช่ ุมนุมส่ งไปขายในจีน ไม่ มปี ัญหาเรื่องการเป็ นสมาชิกของสมาคมยางพาราไทยหรือ
สมาคมพ่อค้ายาง จะมีการติดต่อกับบางประเทศ แต่จีนไม่สน จีนไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ แต่ตอนนี้ ชุมนุมไป
กดดันให้สมาคมแก้ไขข้อบังคับตรงนี้ ต้ งั แต่ปี 2548 โดยหลังจากปี 2548 สมาคมยอมให้ใครก็ได้เป็ นสมาชิกของ
สมาคมเพื่อทําการขยายการค้า เมื่อก่อนถ้าใครจะเป็ นสมาชิกสมาคมต้องให้บริ ษทั ใหญ่ ๆ ที่เป็ นสมาชิกสมาคมทํา
การรับรองก่อนถึงจะเป็ นสมาชิกได้ ซึ่ งถือเป็ นการผูกขาดการค้ายาง หลังจากที่ชุมนุมไปกดดันทําให้สมาคมพ่อค้า
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ยาง เปลี่ยนชื่อเป็ นสมาคมยางพาราไทย เพราะสมาคมที่ต้ งั ขึ้นนั้น ตั้งเพื่อกีดกันไม่ให้เกษตรกรสามารถทําการค้า
ได้เอง แต่สมัยนั้นสมาคมเค้าไม่เห็นด้วย สมาคมบอกว่าเป็ นเกษตรกรก็ทาํ หน้าที่การผลิตอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปยุง่
กับการค้า แต่ชุมนุมไม่ยอม จะไม่ให้ไปยุง่ เรื่ องขายไม่ได้ เพราะส่ วนต่างของราคา F.O.B. กับราคาขายมันแตกต่าง
กันมาก โดยถ้าขายได้ 100 บาท จะมาถึงเกษตรกรไม่เกิน 50 บาท จึงต้องกดดันให้เปลี่ยนชื่อสมาคม เป็ นสมาคม
ยางพาราไทย
ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางทําอะไรบ้ าง
ชุมนุ มจะทําธุ รกิจในเรื่ องของการซื้ อขาย เดิมสวนยางของเกษตรกรในภาคตะวันออกมีประมาณ 100
กว่าไร่ แต่การจะขายได้จะถูกจํากัดโดยพ่อค้าที่อยูใ่ นภาคตะวันออกเท่านั้น ราคาก็จะถูกจํากัดโดยพ่อค้าในท้องถิ่น
วิธีการที่จะทําให้ราคาของยางพาราสู งขึ้น ก็คือ ต้องข้ามขั้นตอนของการขายให้พ่อค้าท้องถิ่นไปเลย แต่ในตอน
นั้นพวกสมาคมก็จะมีเงินกองทุนไว้ทุ่มซื้ อยาง เพื่อจะได้ยางมาเป็ นของสมาคมไว้
ในภาพรวมของชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางในภาคตะวันออกเป็ นอย่างไร
ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 1.6 ล้านไร่ ในจันทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4 แสนกว่าไร่
มีเกษตรกรนับหมื่นคน
สกย.ทั้ง 18 แห่งเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีท้ งั หมด แต่กม็ ีการตั้งกลุ่มรวบรวม
ยางโดยเกษตรกรเพิ่มขึ้ นมาเกื อบ 100 กลุ่ม มี สกย.เป็ นพี่เลี้ ยง อยู่ภายใต้การส่ งเสริ มของสํานักงานกองทุ น
สงเคราะห์การทําสวนยาง โดยการตั้งกลุ่มนี้ เป็ นการตั้งกลุ่มโดยเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยรวบรวมยางรมควันแล้วขายให้กบั พ่อค้า
ในปี 2537 มีการตั้ง สกย.อยูป่ ระมาณ 675 แห่ ง ยางจากเกษตรกรจะเข้าไปยังตลาดประมูล เนื่ องจาก
ตลาดเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์อยู่แล้ว ส่ วนชุมนุ มมีหน้าที่ ในการดําเนิ นธุ รกิจใด ๆ ที่สหกรณ์ทาํ ไม่ได้ เมื่อการ
ส่ งออกไม่สามารถทําได้ ชุมนุ มก็ไม่จาํ เป็ นต้องไปทําธุ รกิจเพื่อแข่งขันกับสหกรณ์ขนาดเล็ก แต่ควรจะคอยเป็ น
เกราะให้กบั สหกรณ์ ด้านสิ นเชื่อ เกษตรกรจะไปเอาสิ นเชื่อมาจาก สกย. ในเรื่ องปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง ชุมนุมจะเป็ น
คนจัดให้แก่เกษตรกร โดยจะแยกธุ รกิจของปั จจัยการผลิตออกจากธุ รกิจยางเพื่อเป็ นการเพิ่มอํานาจการต่อรอง
ปั จจัยการผลิตจะเป็ นหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง แต่ถา้ เป็ นผลผลิตยางจะขายให้กบั ตลาดกลางเลย ไม่
ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลาง และพอส่ งให้ตลาดกลางแล้วตลาดกลางก็จะส่ งไปยังโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงนํ้ายางข้น
โรงงานยางแท่ง โรงรมยาง ในเรื่ องของราคา เจ้าหน้าที่ของ สกย.จะเป็ นผูร้ ับหน้าที่ในการต่อรองกับพ่อค้า ผลผลิต
ที่ได้จะเป็ นยางดิบ ในส่ วนของนํ้ายางสด สหกรณ์จะขายตรงให้กบั โรงงานเลย ยางรมควันจะเน้นที่ภาคใต้ที่ทาํ กัน
เยอะ โรงรมใน จ.จันทบุรี แทบจะเลิกทําแล้วเพราะไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน
ทําไมจึงเลิกทําการค้ ากับจีน
เนื่ องจากหากจะทําการค้ากับจีน จีนจะใช้เงินสดในการซื้ อขาย เพราะเกษตรกรไม่รับ LC พอราคายาง
สูงขึ้น ผูซ้ ้ื อก็ตอ้ งหอบเงินสดมากขึ้น ซึ่ งในทางการค้าก็ทาํ ได้ลาํ บาก แล้วในส่ วนเกษตรกรเองก็ไม่มีใครรู้เรื่ อง LC
ได้เป็ นอย่างดี ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีจึงต้องมีหน้าที่ในการสอนเรื่ องการค้าให้กบั ฝ่ ายต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเกษตรกรหรื อเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการส่ งออกก็ตาม ซึ่ งก็จะมีปัญหาตามมา คือ พอเจ้าหน้าที่ไม่รู้ เจ้าหน้าที่ก็
จะบอกเกษตรกรว่าอย่าไปทํา แต่ในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีจึงต้องมีศกั ยภาพให้
มากกว่าพวกข้าราชการ ดังนั้น การจะทําให้เกษตรกรดีข้ ึน จะต้องลดช่องว่างส่ วนต่างของราคา F.O.B. กับราคา
ขายในท้องถิ่นลง ตราบใดที่ยงั มีการซื้ อขายไม่เป็ นธรรม ชุมนุ มก็อยากที่จะทําการส่ งออกเอง แต่ถา้ การค้าเป็ น
ธรรม เราก็จะปล่อยให้พอ่ ค้าเป็ นผูส้ ่ งออกเอง
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ในการค้ าของเกษตรกร มีใครบ้ างทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับเกษตรกร
นอกจากเกษตรกรก็จะมีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สกย., กรมส่ งเสริ มการเกษตร, ธ.ก.ส. และกรมวิชาการ
เกษตร พ่อค้าในประเทศ สมาคมพ่อค้ายาง (มี สมาชิกรายใหญ่ประมาณ 50 ราย ซึ่ งมีอาํ นาจในการต่อรองกับ
ต่างประเทศ โดยชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีนบั เป็ น 1 ใน 50 สมาชิกรายใหญ่น้ ี ดว้ ย) สมาคมยางพาราไทย
(ทําเรื่ องยางแผ่น เป็ นหลัก) สมาคมนํ้ายางข้นไทย (ทําเรื่ องนํ้ายางข้น เป็ นหลัก มีปริ มาณไม่เกิน 15% ของทั้งหมด)
พ่อค้าส่ งออก (บางส่ วนสัมพันธ์กบั เกษตรกรโดยตรง บางส่ วนมี ยี่ปั๊ว) ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า เป็ นตลาด
ป้ องกันความเสี่ ยง แต่เงื่อนไขของตลาดไม่เหมาะกับประเทศไทย เพราะเป็ นการปั่ นราคาให้สูงขึ้น โรงงานแปรรู ป
(ถุงมือยาง ยางรัดของ ยางล้อ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ)
ใช้ในประเทศ 10% และส่ งออกอีก 90%
ตลาดจีนดีกบั ไทยที่สุด เพราะจีนยังสามารถเจริ ญเติบโตได้อีกเยอะ เป็ นตลาดใหญ่กว่าประเทศอื่น เมื่อ
อดีตไทยส่ งออกนํ้ายางข้นเยอะ แต่ปัจจุบนั ส่ งออกยางแท่งเยอะกว่า เพราะไทยเป็ นประเทศเดียวที่ทาํ ยางแท่งได้
และยางรมควันใช้ไม้ในการเผารมควัน ใช้พลังงานซึ่ งมีแนวโน้มว่าต้นทุนจะสู งขึ้น นอกจากนี้ ยางรมควันก้อน
หนึ่ งหนักกว่ายางแท่งมาก (ยางรมควันก้อนละ 111.11 กก. ส่ วนยางแท่งก่อนละ 35 กก.) ก็มีกฎหมายในด้าน
แรงงานมาเป็ นข้อจํากัด นอกจากนี้ ยางรมควันยังมี คุณภาพและราคาสู งกว่ายางแท่ง แต่เทคโนโลยีในปั จจุ บนั
สามารถนํายางแท่งมาใช้งานได้มากขึ้นแล้ว ทําให้ขายยางแท่งได้มากกว่า
ในการผลิตยางสังเคราะห์จะต้องมีคาํ สั่งซื้ อก่อนจึงจะทําการผลิต ทําให้ราคายางสังเคราะห์มีเสถียรภาพ
กว่าราคายางชนิดอื่น
ในปั จจุบนั มีการใช้ยางธรรมชาติ 40% และใช้ยางสังเคราะห์ 60% ของสัดส่ วนการใช้ยางทั้งหมด และ
ในอนาคตยางธรรมชาติอาจจะนํามาใช้เป็ นพลังงานได้ ดังนั้น ประเทศในเอเชี ยที่สามารถปลูกยางได้จึงมีความ
ได้เปรี ยบ
การทีร่ าคายางลดลงเพราะอะไร
เป็ นธรรมชาติของราคาสิ นค้าโดยทัว่ ไป
จีนใช้ยางประมาณ 3 ล้านตัน จากผลผลิตทั้งโลก 9 ล้านตัน จะเห็นว่าจีนใช้ยางไปแล้วประมาณ 30%
ของทั้งโลก ในขณะที่จีนผลิตได้เองประมาณ 6-8 แสนตัน จึงต้องนําเข้าอีกประมาณ 2 ล้านกว่าตัน
ทําไมไม่ ใช้ ระบบสหกรณ์ เป็ นตัวเชื่อมโยงในการทําการค้ ากับจีน
ในเส้นทางการค้ายาง ชุมนุมต้องทําตัวให้เหมือนพ่อค้า เพราะระบบการค้าในโลกไม่มีใครสนว่าคุณเป็ น
สหกรณ์หรื อพ่อค้ากันแน่ ในการขายส่ ง ผูร้ ับซื้ อก็จะมีโรงงานย่อยหรื อตัวแทนทําการค้าก่อน การทําการค้าก็ตอ้ ง
ผ่านบริ ษทั ย่อยก่อน ดังนั้น ในการทําการค้า เราต้อง (1) เข้าถึงผูใ้ ช้โดยตรง (2) มีคลังสิ นค้าที่ใช้ในการเก็บสต็อก
ของสิ นค้าไว้ จึงจะสามารถดึงราคาให้สูงขึ้นได้
ทุกวันนี้ เป็ นโลกของความเชื่อ ในช่วงเกิดวิกฤตสหรัฐ จะเห็นว่ายางพาราเป็ นพืชตัวเดียวที่ราคาตกแล้ว
กลับฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ ว เพราะว่าเรารู้จุดอ่อนของนักค้ายางในไทย ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงราคาโดยรัฐ
ตอนนีเ้ รื่องนโยบายสิ นค้ าเกษตรมีใครเป็ นแกนนําสํ าคัญ
ในทางการเมืองเค้าจะแบ่งกันคนละพืช แต่พอทําเข้าจริ ง ๆ ตัวเลขมันเยอะ เลยต้องมีการร่ วมมือกันหลาย
ฝ่ าย จากรัฐมนตรี พาณิ ชย์ก็ไปผ่าน ครม.เศรษฐกิจ แล้วก็ผา่ นหลายฝ่ าย ในเรื่ องยางไม่เคยมีใครกล่าวถึง ไม่มีใคร
อยากแทรกแซง
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เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2551 มีการจัดการสัมมนาที่ศูนย์เบตง มีการประชุมที่หาดใหญ่ เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ เชิญนักข่าวจากทุกสํานัก จีนนึกว่าตัวเองเป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ พ่อค้าซื้ อยางไปกองไว้ที่ท่าเรื อชิงเต่าเยอะ
ประมาณ 6,000 ตัน ในราคา 2,800 บาทต่อตัน แต่จีนจะรับซื้ อยางต่อเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นลดราคาลงเหลือ 1,800
บาทต่อตัน เพราะคิดว่าพ่อค้าเค้าขายให้ใครไม่ได้ ยุโรปก็ไม่รับ อเมริ กาก็ไม่รับ อีกทั้งราคายางในประเทศก็ลดลง
อย่างมาก พ่อค้าก็เชื่อ แต่จริ ง ๆ แล้วสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้น เรามีการตรวจเช็คตัวเลขว่าในช่วงปลายปี
2551 จีนมียางอยูป่ ระมาณ 60,000 ตัน และอีกไม่นานก็จะมีการหยุดตรุ ษจีนที่ยาว และมีความต้องการใช้ประมาณ
2 แสนตันแต่มีอยูแ่ ค่ 6 หมื่นตัน ยังไงจีนก็ตอ้ งซื้ อ
ในด้านการค้าของจีน เมื่อมีการซื้ อไว้ในประเทศ จะมีการส่ งออกประมาณ 60% ส่ วนอีก 40% จะเก็บไว้
ใช้ในประเทศ ซึ่ งการส่ งออกจะมี การแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ก่อน โดยตลาดหลักของจี นคืออเมริ กา แต่พอรู้ ว่า
อเมริ กาจะไปไม่รอด จีนก็ไปเน้นขายในประเทศ การส่ งเสริ มของจีนค่อนข้างดีกว่าไทย โดยเอาเงินไปใช้ในเรื่ อง
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็ตอ้ งมีการจ้างแรงงาน เมื่อแรงงานมีเงิน ก็นาํ เงินที่ได้
นี้ไปซื้ อรถ ซึ่ งเป็ นความเกี่ยวโยงกัน
ในเรื่ องของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ลม้ ละลาย ทุกคนไปมองที่บริ ษทั GM และไครสเลอร์ มียอดการผลิต
ลดลงประมาณ 30-40% แล้วยอดการใช้ยางรถจะลดลงตามนั้น แต่จริ ง ๆ เราจะพบว่า รถยนต์ที่วิ่งอยูใ่ นโลกมี
ประมาณ 800 ล้านคัน มีการผลิตรถใหม่ในแต่ละปี ไม่เกินปี ละ 70 ล้านคัน ตัวเลขที่ลดการผลิตที่หายไปเป็ นส่ วน
ของ 70 ล้านคัน แต่รถเก่าก็ยงั ต้องวิง่ อยู่ ดังนั้น ยอดการใช้ยางในโลกลดลงเป็ นของยอดของรถใหม่ ซึ่ งจะลดลงได้
มากที่สุดเพียง 5% ซึ่ งถือว่าไม่ได้มากอะไร
บทบาทของสิ งคโปร์ ในเรื่องของการค้ ายางเป็ นอย่างไร
สิ งคโปร์ เป็ นแค่โบรกเกอร์ ซึ่ งถ้าพ่อ ค้าขายโดยตรงไปให้จี นเค้าอาจจะยังไม่ ได้เงิ น แต่ถา้ ขายผ่าน
สิ งคโปร์ เค้าจะได้เงินเลย ทุกคนก็เลยไปพึ่งพิงสิ งคโปร์ อยู่ คือ พูดได้วา่ ระบบการเงินของสิ งคโปร์ ถือเป็ นจุดแข็ง
ของสิ งคโปร์ ถึงแม้บางทีจะขายได้ในราคาที่ต่าํ กว่า แต่กย็ งั ถือว่าดี
ราคาอ้างอิงจะใช้ ราคาอ้างอิงทีไ่ หน
ใช้ราคาอ้างอิงคือ SICOM (ตลาดล่วงหน้าสิ งคโปร์ ) และ TOCOM (ตลาดล่วงหน้าโตเกียว) คือเราดูวา่
วันนี้ มนั ปิ ดตลาดที่ราคาเท่าไหร่ แล้วพรุ่ งนี้ ก็จะใช้ราคานั้น แต่ปัจจุบนั มีตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือที่เซี่ ยงไฮ้ แต่ยงั ไม่
สามารถใช้ราคาตลาดเซี่ ยงไฮ้เป็ นราคาอ้างอิงได้ เพราะเป็ นตลาดที่เพิ่งเปิ ดใหม่ ปั ญหาก็คือ ตลาด SICOM และ
TOCOM จะเน้นการซื้ อขายแบบไม่มีการส่ งมอบ แต่ในความเป็ นจริ งข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการซื้ อขายควรจะมา
จากตลาดจริ ง เราต้องมีตลาดที่ส่งมอบจริ ง นอกจากนั้น การค้าในตลาด AFET ไม่มีความเป็ นไปได้กบั คนไทย
เพราะการค้าขายในตลาด AFET ได้น้ นั ต้องมีการเอาเงินไปวางคํ้าประกันว่าเรามีสินค้าอยูจ่ ริ ง คือ ผูผ้ ลิตเอาของไป
ขาย แต่ก่อนที่จะขายผูผ้ ลิตต้องเสี ยเงินคํ้าประกันด้วย
ทางด้ านรัฐบาลมีใครเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่องยางโดยเฉพาะ
คนที่ดูแลเรื่ องนี้ อยูจ่ ะเป็ นคุณเนวิน ชิดชอบ แต่ยางทางภาคใต้มีปริ มาณมาก ก็จะตั้งให้คุณสุ เทพ เทือก
สุ บรรณ เป็ นประธานกรรมการนโยบายยาง หลังจากที่ต้ งั คุณสุ เทพแล้วก็มีมติให้ ธกส. ให้เงินกูแ้ ก่ชุมนุมชาวสวน
ยางแห่ งประเทศไทยมา 8,000 ล้านบาท เป็ นเงินกูท้ ี่ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่ งเป็ นเงินที่ให้ในช่วงที่วิกฤตยังไม่คลี่คลาย มี
การกดดันพ่อค้าที่มียางอยูใ่ นมือประมาณ 3 แสนตัน ซึ่ งเป็ นขณะเดียวกับที่จีนยังไม่มีคาํ สั่งซื้ อเข้ามา เงิน 8,000
ล้านนี้ ก็เพื่อรับซื้ อยาง 2 แสนตัน ในราคา 40 บาท/กก. เราได้ปล่อยข่าวว่าจะรับซื้ อยางในปริ มาณนี้ พ่อค้าและ
เกษตรกรก็เก็บยางไว้ขายกับเรา ไม่มีใครอยากให้ไปสู่ ตลาดกลางแล้ว เพราะยิ่งขายราคายางก็ยิ่งตก หลังจากนั้น
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ธกส.ก็จะเพิ่มวงเงินให้เราอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อไปซื้ อยางมาอีก 1 แสนตัน ก็เป็ นการกระตุน้ ให้พอ่ ค้าเก็บยางไว้
ในสต็อกมากขึ้น
สกย.มีบทบาทในเรื่องยางมากน้ อยแค่ ไหน
สกย.มีบทบาทเยอะ แต่ปัญหาอยูท่ ี่วา่ บุคลากรไม่ค่อยรู้เรื่ องยาง คุณศุภชัย อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไม่
ค่อยมีความรู ้เรื่ องยาง แต่รับฟังความคิดเห็นของคนที่รู้เรื่ องยาง ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
ในเรื่องงานวิจัยทีก่ าํ ลังดําเนินการอยู่ในตอนนี้ คิดว่ าเป็ นสิ่ งทีค่ วรทําหรือไม่
ควรทํา แต่ควรมี การวางตําแหน่ งของสหกรณ์ กนั ใหม่ ว่าสหกรณ์ ระดับไหนควรจะทําอะไร เพราะ
ไม่อย่างนั้นมันจะซํ้าซ้อนกัน
สมควรทีจ่ ะทําเจรจากับพ่อค้ าจีนโดยผ่านเครือข่ ายของสหกรณ์ หรือไม่
ยกตัวอย่างโครงการ 8,000 ล้านบาท ชุมนุมต้องการให้ระบบของยางยังอยูเ่ หมือนเดิม ทุกคนมีหน้าที่
เหมือนเดิม แต่ตอ้ งมีการจัดฐานกันใหม่ คือ แบ่งเป็ น ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยต้นนํ้าเป็ นคนกลุ่มน้อย
ประมาณ 10% ปลายนํ้ามีประมาณ 90% แต่ 10% มีรายได้ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ในขณะที่เราส่ งออกในรู ป
วัตถุดิบที่คิดเป็ น 90% จากปลายนํ้าได้เงินเพียง 2 แสนกว่าล้านบาท ซึ่ งถ้าหากเราจะเพิ่มในส่ วนของ 10% ให้เป็ น
20% ก็สามารถทําได้ถา้ หากรัฐมีการสนับสนุนในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น มาเลเซี ยจะสร้างเขื่อน ก็มีการกําหนด
นโยบายว่าจะต้องใช้ยางภายในประเทศในการสร้าง การที่จะเพิ่ม 10% ของไทยก็หมายความว่าจะต้องไปลด 90%
นั้นออกให้เหลือ 50% ซึ่ งถ้าลด 90% นี้ ได้กห็ มายความว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีก เพราะตลาดโลกจะขาดแคลนยาง
ราคายางในตลาดโลกก็จะเพิ่มขึ้น โครงการ 8,000 ล้านบาทที่ทาํ ชุมนุมคิดว่าจะต้องไปถึงมือเกษตรกร ไม่ให้มีการ
รั่วไหลเลย ในช่วงที่ชุมนุมวางแผนโครงการก็มีการคาดการว่าราคายางจะเพิ่มเป็ น 50 บาท/กก.ได้ (ปั จจุบนั ราคา
ยาง 55 บาท/กก.) ถ้าหากรัฐบาลจะมาแทรกแซงราคายางจะทําให้ตลาดยางปั่ นป่ วน รัฐบาลจึ งหยุดแนวคิดที่จะ
แทรกแซง ในครั้ งแรกจะให้ชุม นุ ม เกษตรกรชาวสวนยางแห่ ง ประเทศไทยเป็ นผูร้ วบรวมยางเพีย งรายเดี ย ว
เพราะว่าตัวเลขยางในเมืองไทยผ่านมือเกษตรกรประมาณ 16% โดยมีเกษตรกรเป็ นต้นนํ้า ส่ วนสหกรณ์น้ นั จริ ง ๆ
แล้วควรจะเป็ นกลางนํ้า แต่สหกรณ์กลับทําตัวเป็ นต้นนํ้าด้วย เพราะสหกรณ์เป็ นผูร้ วบรวมยางจากเกษตรกรแล้ว
ไปต่อรองค้าขายกับพ่อค้า ดังนั้น ในเรื่ องของราคาและปริ มาณขายจะเป็ นการตกลงกันระหว่างสหกรณ์กบั พ่อค้า
เองเลย ดังนั้น ถ้าจะตัดวงจรนี้ จึงต้องทําให้สถาบันเกษตรกรไปเป็ นกลางนํ้าจริ ง ๆ แต่สหกรณ์กข็ าดเงินทุนในการ
รับซื้ อยางซึ่ งนับเป็ นจุดอ่อนของสหกรณ์ เราก็เลยนําเงินโครงการนี้ ไปเติมให้กบั สหกรณ์ สหกรณ์มีหน้าที่เก็บยาง
เข้าสต็อก แล้วจะขายก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ส่ วนราคาที่เหมาะสมในตอนแรกที่คิดไว้ที่ 40 บาท/กก. ถือเป็ น
ราคาที่ เกษตรกรพออยู่ได้ แต่ยุทธศาสตร์ ของชุมนุ มมี นโยบายที่ จะไม่ไปกําหนดราคา เป้ าหมายของชุ มนุ มจะ
ถือเอา 2 แสนตันหรื อ 8,000 ล้านบาท อันไหนถึงก่อนก็ได้ โดยราคาจะขึ้นลงตามราคาตลาด เงิน 8,000 ล้านบาท
จะจ่ายผ่าน ธกส. มี ระยะเวลาดําเนิ นโครงการถึงเดื อนธันวาคม 2552 โดยสหกรณ์ ผสมไม่จาํ เป็ นต้องไปกูเ้ งิ น
จํานวนของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อวิสาหกิจมีอยูป่ ระมาณ 800 แห่ งที่เข้าร่ วมโครงการนี้
โดยมีขอ้ กําหนดว่า ถ้าเป็ นกลุ่มเกษตรกรจะให้ 5 ล้านบาท สหกรณ์ให้ 15 ล้านบาท ชุมนุ มให้ 45 ล้านบาท ตาม
ศักยภาพหรื อตามรู ปแบบการใช้เงินของราชการ อย่างเช่นที่ จ.จันทบุรี มีสหกรณ์ 18 แห่ ง แต่ไม่ตอ้ งกู้ ให้ชุมนุ ม
เป็ นผูก้ อู้ ย่างเดียว มีมูลค่าเงินกู้ 105 ล้านบาท แล้วชุมนุมจันทบุรีก็ไปทําสัญญาเช่าโรงงานที่จะแปรรู ปเป็ นนํ้ายาง
ข้น หรื อ ยางแผ่น รมควัน วิ ธี ก ารก็ คื อ ตลาดยางที่ มี อ ยู่แ ล้ว ซึ่ งเป็ นตลาดของชุ ม นุ ม ครึ่ งหนึ่ ง จะเอาเข้า มาสู่
กระบวนการของชุมนุม อีกครึ่ งหนึ่ งก็เปิ ดประมูลตามปกติ ราคาประมูลเท่าไหร่ กซ็ ้ื อเข้าตลาดแต่เราจะได้สิทธิ ใน
การเป็ นเจ้าของยางนั้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ ตัวสหกรณ์กไ็ ม่ตอ้ งไปกังวลกับการทําสัญญาเงินกู้ เพราะชุมนุมเป็ นผูก้ ู้ เมื่อ

104

105
สหกรณ์ส่งยางให้ชุมนุม ชุมนุมก็จ่ายเงินให้สหกรณ์ แล้วชุมนุมก็นาํ ยางที่ซ้ื อมาไปบริ หารจัดการ เข้าโรงงานที่เช่า
มาเพื่อทําการแปรรู ปเป็ นยางลูกขุน หลังจากนั้น ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่ งประเทศไทยก็จะเป็ นตัวสุ ดท้าย
ในการดึงยางกลับเข้าไปในระบบ โดยทําการซื้ อยางจากชุมนุมจังหวัดต่าง ๆ สุ ดท้ายแล้วยางทั้งหมดจะอยูใ่ นมือ
ชุ มนุ มสหกรณ์ชาวสวนยางแห่ งประเทศไทยเพียงแห่ งเดียว มีเจ้าของยางอยู่เพียงแห่ งเดี ยวก็คือชุมนุ มสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เป็ นหนี้ ธกส. อยูค่ นเดียว ถ้าไม่ทาํ อย่างนี้กไ็ ม่สามารถควบคุมอะไรได้
ในความคิดผม (คุณเพิก) คิดว่าจะซื้ อยางมาเก็บไว้ 5 หมื่นตัน จากที่มีท้ งั หมด 3 แสนตัน ถือเป็ น 1 ใน 6
ของยางทั้งประเทศ ถ้าราคาสูงก็ขาย แต่ถา้ ราคาตํ่าก็ไม่ขาย
ในการทําโครงการ 8,000 ล้ านบาทนี้ มีปัญหาอะไรบ้ าง
ปั ญหาก็คือ เงิน 8,000 ล้านบาทนี้ เป็ นเงินกู้ ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกัน โดยผูค้ ้ าํ ก็คือคณะกรรมการของโครงการ
ยังไงชุมนุ มก็ตอ้ งค้าขายให้ได้กาํ ไรอยูแ่ ล้ว เพื่อใช้หนี้ เงินที่ชุมนุ มกูม้ า เพราะถ้าขายแบบขาดทุนมันก็จะเป็ นเงา
ตามตัวคณะกรรมการของโครงการ ชุมนุมไม่สามารถไปคุยกับ ธกส.ได้โดยตรงเพราะติดกรอบของกฎหมาย การ
ขอเงินกูต้ อ้ งขอจากนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนก็หยิบเอากฎระเบียบมาใช้ในการตีกรอบวงเงินกูท้ ี่จะขอได้
โดยชุมนุ มต้องมียางมาก่อนเค้าถึงจะให้กเู้ พื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง วิธีแก้ไขก็คือต้องให้ ครม.ลงมติ เพราะ
มติของ ครม.ย่อมใหญ่กว่านายทะเบียนสหกรณ์ โครงการนี้ เป็ นโครงการพิเศษ ถ้า ครม.ลงมติเห็นชอบ เรื่ องก็
อนุมตั ิได้
มีหลายฝ่ ายกังวลว่า ในกรณี ที่เก็บยางได้แล้วคุณภาพของยางมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะทําอย่างไร แต่
เราก็ไม่ได้กงั วลอะไร เพราะยางสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี คุณภาพของยางขึ้นกับระบบการเก็บรักษา
ยางเกรดที่ดีที่สุดของปี นี้ ยงั มีราคาถูกกว่าเกรดที่เลวที่สุดของปี ที่แล้ว ดังนั้น การค้าย่อมขึ้นอยูก่ บั การต่อรองกับคู่
ค้า
การทีช่ ุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางจันทบุรีประสบความสํ าเร็จเนื่องมาจากปัจจัยใด
เกิ ดจากการที่ สมาชิ กชุ มนุ มให้การยอมรั บและเชื่ อมัน่ ในตัวผูน้ าํ ผูน้ าํ จะต้องไม่มีธุรกิ จติ ดหลัง ต้อง
โปร่ งใส แม้วา่ ในการเจรจาเราจะทําผิดพลาดอะไรมาแต่สมาชิกก็ไม่ได้ต่อว่าซํ้าเติมอะไร
ในเรื่ องของสิ นค้าเกษตรแต่ละชนิ ดก็จะมี จุดแข็งของมันเอง โดยยางจะเป็ นสิ นค้าเกษตรชนิ ดเดี ยวที่
สามารถเอาชนะจีน เวียดนาม หรื อประเทศอื่น ๆ ในด้านคุณภาพและปริ มาณได้ ในปั จจุบนั องค์การอนามัยโลก
ระบุว่า สัดส่ วนการใช้ยางต่อปี ของประชากร 1 คน คือ 3.5 กก. เป็ นยางสังเคราะห์ 2 กก. อีก 1.5 กก. เป็ นยาง
ธรรมชาติ จากวิกฤตทางด้านพลังงานในปั จจุบนั ถ้านํ้ามันหมดก็มีอย่างอื่นมาทดแทนได้ แต่ถา้ ไม่มียางจะไม่มี
อะไรมาทดแทนได้ สําหรับในประเทศไทยจะมีฐานการผลิตยางขยับไปที่ภาคอีสานมากขึ้น
ในเรื่ องของปุ๋ ยจะใส่ ตามค่าวิเคราะห์ของนักวิชาการ ซึ่ งจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โดยชุมนุมสวนยาง
จันทบุรีมีการซื้ อปุ๋ ย 7,000 ตันต่อปี คุณเพิกเป็ นประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางวังพงด้วย แต่เป็ นสหกรณ์ที่
ล้มเหลวเนื่ องจากอยูท่ ่ามกลางกลุ่มของพ่อค้าทั้งหลาย มีสาขาอยู่ 10 แห่ ง โดย 8 แห่ งเป็ นสหกรณ์ที่อ่อนแอ แต่
ชุมนุมมองว่า ตราบใดที่ยงั มีระบบสหกรณ์อยู่ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งได้ใช้ระบบนี้
ทําไมไม่ ควบรวมสหกรณ์ ท้งั 10 แห่ งไว้ เป็ นแห่ งเดียว
ไม่มีประโยชน์ที่จะควบรวมสหกรณ์ เพราะมีคนอยูใ่ นหลายพื้นที่ ต้องมีตวั แทนในแต่ละพื้นที่
ทําไมไม่ ฟื้นฟูสหกรณ์ ทอี่ ่ อนแอ
การที่ไม่ฟ้ื นฟูเพราะตอนนี้ มีภารกิจอื่นที่สําคัญกว่า อย่างเช่นในด้านการแข่งขันการผลิตถุงมือยางไป
อเมริ กา โดยคู่แ ข่งก็คื อมาเลเซี ย เราพบว่ายอดการส่ งออกของไทยลดลงแต่ของมาเลเซี ยเพิ่ม ขึ้ น จนสุ ดท้า ย
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โรงงานผลิตถุงมือยางในประเทศไทยต้องหยุดลง ที่เป็ นอย่างนี้ กเ็ พราะว่าเคยมีข่าวว่าถุงมือที่ไทยผลิตมีโปรตีนที่
เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยที่แพ้โปรตีนอยูใ่ นขบวนการผลิต ทําให้ในการผ่าตัดคนไข้ที่แพ้โปรตีนต้องตาย อันที่จริ งถุง
มือจากมาเลเซี ยก็มีโปรตีนเหมือนกัน แต่มาเลเซี ยพอรู้ข่าวก็รีบแก้ข่าวทันที ในขณะที่ไทยยังไม่รู้ข่าวอะไรเลย พอ
ไม่มีคาํ สั่งซื้ อถึงค่อยกลับไปดู คือไทยไม่มีตวั แทนที่คอยตอบโต้ในเรื่ องเหล่านี้
เราถือว่าตลาดประมูลเป็ นจุดแข็งของชุ มนุ ม ถ้าราคายางตกชุมนุ มก็สามารถสั่งปิ ดตลาด พ่อค้าก็ไม่มี
กําลังพอที่จะไปรวบรวมจากเกษตรกรได้ ถ้าเหล่าพ่อค้าอยากมียางไว้ในมือก็ไปหากรี ดเอาเอง แต่เกษตรกรไม่ขาย
ให้ ในฐานะที่ผม (คุณเพิก)เป็ นผูน้ าํ ของชุมนุ มสหกรณ์ชาวสวนยาง ก็สามารถสั่งให้เกษตรกรหยุดกรี ดเมื่อราคา
ยางตกตํ่าลงได้ แต่ถา้ เกษตรกรไม่หยุดกรี ด ก็จะสั่งให้ปิดตลาดไปเลย ในเรื่ องนี้ ทาํ ให้ชุมนุ มมีความสัมพันธ์ที่ดี
ขึ้นกับบริ ษทั ไทฮั้ว ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ของคนไทยแต่มีบริ ษทั การค้าในเมืองจีน ฉะนั้น ปั ญหากับพ่อค้าในประเทศ
รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือ ส่ วนปัญหากับต่างประเทศชุมนุมจะต่อสู้เอง
วิธีการบริหารจัดการโซ่ อุปทานยางพาราควรเป็ นอย่างไร
ต้องจัดฐานในเรื่ องของ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าใหม่ โดยรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรต้นนํ้า
มากขึ้น ส่ วนสหกรณ์จะต้องผลักดันให้ไปเป็ นกลางนํ้ามากขึ้น สหกรณ์ควรเป็ นผูร้ วบรวมและแปรรู ปเบื้องต้น
เท่ านั้น ส่ วนพวกที่ เป็ นกลางนํ้าอยู่แล้วก็ตอ้ งผลักให้ไปเป็ นอุตสาหกรรม แล้วถ้าให้พ่อ ค้าที่ เป็ นโรงงานยาง
กลายเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมได้ กลุ่มอุตสาหกรรมจะใหญ่ข้ ึ น ปริ มาณการใช้ยางในประเทศจะเพิ่มขึ้ น ลดการ
ส่ งออก และเพิ่มการใช้ในประเทศ
แต่ ค่านิยมของคนไทยจะนิยมของนอก
ในส่ วนนี้ รั ฐต้อ งเป็ นตัวนํา ในการใช้ข องไทย ไม่ ว่า จะเป็ นการจู ง ใจแบบใด ทั้ง ด้า นภาษี หรื อ การ
สนับสนุนโดย BOI
ถ้ ามีการวิจัยเพิม่ ขึน้ อยากให้ ทาํ วิจัยในเรื่องใด
ทําในเรื่ องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรี ดยาง เช่น ถ้วยที่รองรับนํ้ายาง ควรเป็ นถ้วยที่จะไม่เป็ นแหล่งสะสม
แบคทีเรี ย ซึ่ งจะทําให้น้ าํ ยางมีอายุนานขึ้น
นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ ทาํ การวิจยั ทั้งหมดต้องมี การเก็บรวบรวมไว้แห่ งเดี ยว บางที งานวิจยั บางงานก็ทาํ
ออกมาซํ้าซ้อนกัน ซึ่ งทําให้เสี ยเวลาและเสี ยงบประมาณ
เมื่อการเสวนาจบลง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั ด้านสหกรณ์และทีมวิจยั ได้เชิญคุณเพิกให้มาเป็ นวิทยากร
ในการบรรยายความรู้และประสบการณ์ในด้านการส่ งออกยางพาราของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวในโอกาสต่อไป
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เอกสารการประชุมวิชาการยางพาราแห่ งชาติ
วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ณ ห้ องฟิ นิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การใช้ ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด เพือ่ เพิม่ ผลผลิตยาง
Double Cut Alternative Tapping System Increasing Rubber Production
พิศมัย จันทุมา อารัก จันทุมา พิบูลย์ เพ็ชรยิง่
สว่างรัตน์ สมนาค ธีรชาต วิชิตชลชัย
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา 99 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24100
บทคัดย่อ
การวิจัย ระบบกรี ด เพื่ อ ต้อ งการหาระบบกรี ด ใหม่ โ ดยใช้ห ลัก การจัด การหน้า กรี ด ยางและพื้ น ฐาน
ทางด้านสรี รวิทยาของนํ้ายางในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตยาง ได้ระบบกรี ดใหม่ เรี ยกว่า ระบบกรี ดแบบ 2 รอย
กรี ด หรื อ Double Cut Alternative (DCA) โดยเปิ ดกรี ด 2 รอยกรี ด บนหน้ากรี ดทั้งสองด้าน ควบคุมระยะห่ าง
ระหว่าง 2 รอยกรี ด 78-80 ซม. เพื่อลดการแก่แย่งระหว่างหน้ากรี ดยาง กรี ดยางแต่ละรอยกรี ดทุก 4 วัน (แต่ใน
ระดับสวนยางเกษตรกรจะกรี ดยางทุก 2 วัน หรื อวันเว้นวัน ระบบกรี ด DCA เกษตรกรยังปฏิบตั ิงานเหมือนเดิม) มี
ข้อดี คือ ทําให้ตน้ ยางมีเวลาพักในการสร้างนํ้ายา ซึ่ งปกติตน้ ยางใช้เวลาในการสร้างนํ้ายาง 48-72 ชัว่ โมง ทดลอง
กับยางพันธุ์ RRIM 600 ตั้งแต่ปี 2542 ที่ศูนย์วิจยั ยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิ งเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCB
จํานวน 4 ซํ้า มี 3 วิธีการ ดังนี้ 1) ระบบกรี ดครึ่ งลําต้น กรี ดวันเว้นวัน (1/2S d/2) 2) ระบบกรี ด 1 ใน 3 ของลําต้น
กรี ดวันเว้นวัน ร่ วมกับการใช้สารเคมีเร่ งนํ้ายางเอทธี ฟอน ความเข้มข้น 2.5% จํานวน 4 ครั้ง/ปี (1/3S d/2 ET2.5%,
4/y) ระบบกรี ดทั้ง 2 แบบเป็ นระบบกรี ดที่สถาบันวิจยั ยางแนะนํา เปรี ยบเทียบกับ 3) ระบบกรี ดแบบ 2 รอยกรี ด
ผลการทดลอง 8 ปี พบว่า ระบบกรี ดแบบ 2 รอยกรี ดให้ผลผลิต (กิโลกรัม/ต้น/ปี กิโลกรัม/ไร่ /ปี กรัม/ต้น/ครั้งกรี ด)
มากกว่าระบบกรี ดครึ่ งลําต้น กรี ดวันเว้นวัน 14 เปอร์ เซ็นต์ โดยแสดงความแตกต่างทางสถิติ และระบบกรี ด DCA
มีสมบัติทางชี วเคมีของนํ้ายาง ได้แก่ ปริ มาณของไฑออลและอนิ นทรี ยฟ์ อสฟอรัสมากกว่าระบบกรี ดครึ่ งลําต้น
กรี ดวันเว้นวัน แต่ปริ มาณนํ้าตางซูโครสไม่แตกต่างกัน
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รายงายการเสวนา
เรื่อง แนวทางการทําธุรกิจส่ งออกยางพาราของชุมชน ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง
วันที่ 15 ตุลาคม 2552
ณ อาคาร วิจยั และ พัฒนา
ผู้เข้ าร่ วมเสวนา
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. รศ. ศานิต
3. ผศ.ดร.ปิ ติ
4. คุณนิด
5. คุณ นุจชริ นทร์
6. นาย จิรวัฒน์
7. คุณยอิทธิเดช
8. คุณเพ็ญศรี
9. คุณเอื้อม
10 .คุณจรัน
11. คุณศราวุธ
12. คุณสัมพันธ์

ภัทราวาท
เก้าเอี้ยน
กันตังกุล
จันทร์ผอ่ ง
อยูอ่ าํ ไพ
ไวพจนาท
ฮุยเคียน
อุดมบุษรา
สงสุ กอริ ณ์
จิตร์เพ็ชร
ชั้นกุล
พันธุ์เกตุ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจยั
นักวิจยั
ประธานกรรมการ
ผจก.สกก.ย่านตาขาว จํากัด
ผูช้ ่วยนักวิจยั
รองผูจ้ ดั การสกก.ย่านตาขาว จํากัด
กรรมการสกก.ย่านตาขาว จํากัด
พนักงานสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้ารสหกรณ์ได้เชิญกลุ่มสหกรณ์ยา่ นตาขาว เข้าร่ วมเสวนาเรื่ องการทําธุรกิจ
ยางพาราส่ งออก ของชุมนุมสหกรณ์ยา่ นตาขาว ซึ่ งทางกลุ่มตัวแทนของชุมนุมสหกรณ์ยา่ นตาขาวได้เล่า
ประสบการณ์ , สถานการณ์การผลิตยางพารา ตลอดจน ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการส่ งออกโดยสหกรณ์ สรุ ป
ได้ดงั นี้
หัวข้ อประเด็นคําถามและคําตอบ
1. คาดหวังสิ่ งใดกับการ เจรจา กับ China Co-op
‐ จะทําให้มีความรู ้เรื่ องยางพารามากขึ้น เพราะ China Co-op มีความต้องว่าการยางพาราใน
ปริ มาณที่สูง และการเจรจาจะเป็ นการไปหาผูใ้ ช้โดยตรง
‐ แผนธุรกิจยางพารา มีการวางเป้ าหมายไว้วา่ จะส่ งออก ไปจีน ประมาณ 30% ในการทําแผน
ธุรกิจขายให้จีน 2,000 ตัน แบ่งเป็ น ยางรมควัน 1,000 ตัน และ Compound 1,000 ตัน
2. มีเหตุผลอะไรในการเจรจากับ China Co-op
‐

ปัญหาของยางพาราคือ ราคาขึ้นลงเร็ วมีความผันผวนของราคา วิธีการแก้ปัญหาก็คือ ตัด
พ่อค้าคนกลาง หาผูใ้ ช้โดยตรง

‐ เป็ นการผลิตยางพาราเพื่อการส่ งออกโดย ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากเกษตร อยูภ่ ายใต้การ
กดขี่ขมเหงจาก พ่อค้าคนกลาง และ ปั ญหารัฐบาล
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3. ทําอย่างไรเพื่อที่จะผลิตยางพาราเพื่อการส่ งออก ( ราคาถูก และ คุณภาพดี )
‐ ต้องมีการเตรี ยมตัวก่อน โดยที่โรงงานผลิตต้องได้มาตรฐาน (สะอาด และ มี ISO )
‐ ต้องมีการแก้ปัญหาและกําจัดอุปสรรค เนื่องจากมีปัญหา ผูซ้ ้ื อยางมามาซื้ อตามที่ตกลงกันไว้
จึงทําให้เกิดปั ญหายางค้าง stock ดังนั้นจังต้องมีการแก้โดยการจัดการบริ หารความเสี่ ยง
‐ ราคายางในปั จจุบนั ขึ้นอยูก่ บั ราคานํ้ามัน ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขด้านการผลิต คือลดต้นทุน
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
4. สิ่ งที่กงั วลเป็ นปั ญหา
- สหกรณ์จบั หลายธุรกิจ แต่ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร ตอนนี้เพิ่งเริ่ ม
เรี ยนรู้ คนที่มีความรู้ความสามารถน้อย คนในองค์การส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู ้ ต้องมีการสร้าง
ทีมงาน โดยเน้นด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
- เกษตรกรผลิตยางพาราไม่มีคุณภาพ เกษตรกรมองสหกรณ์เป็ นทางเลือก โดยใช้ราคาเป็ นตัว
ตัดสิ นใจในการขายยางพารา ทําให้สหกรณ์ไม่ถึงเป้ าหมาย
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รายงายการเสวนา
เรื่อง แผนกลยุทธ์และแนวทางการทําธุรกิจส่ งออกยางพาราของชุมชน ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง
วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ณ อาคาร วิจยั และ พัฒนา
ผู้เข้ าร่ วมเสวนา
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. รศ. ศานิต
3. ผศ.ดร.ปิ ติ
4. คุณนิด
5. คุณ นุจชริ นทร์
6. นาย จิรวัฒน์
7. คุณยอิทธิเดช
8. คุณเพ็ญศรี
9. คุณเอื้อม
10 .คุณจรัน
11. คุณศราวุธ
12. คุณสัมพันธ์

ภัทราวาท
เก้าเอี้ยน
กันตังกุล
จันทร์ผอ่ ง
อยูอ่ าํ ไพ
ไวพจนาท
ฮุยเคียน
อุดมบุษรา
สงสุ กอริ ณ์
จิตร์เพ็ชร
ชั้นกุล
พันธุ์เกตุ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจยั
นักวิจยั
ประธานกรรมการ
ผจก.สกก.ย่านตาขาว จํากัด
ผูช้ ่วยนักวิจยั
รองผูจ้ ดั การสกก.ย่านตาขาว จํากัด
กรรมการสกก.ย่านตาขาว จํากัด
พนักงานสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด
เครื อข่ายสกก.ย่านตาขาว จํากัด

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เชิญกลุ่มสหกรณ์ยา่ นตาขาว เข้าร่ วมกําหนดแผนการส่ งออก
ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์ยา่ นตาขาว ซึ่ งสามารถ สรุ ปแผนธุรกิจการส่ งออกโดยสหกรณ์ได้ดงั นี้
1. โครงการเวทีเรียนรู้
- วัตถุประสงค์
สร้างโอกาสการเรี ยนรู ้แก่สมาชิกชั้นนํา ผูน้ าํ กลุ่มสมาชิก กรรมการ และพนง. อย่างสมํ่าเสมอ
- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
- จัดทําปฏิทินเรี ยนรู้ของกลุ่มต่าง ๆอย่างชัดเจน(ใช้งปม.ปกติ/งบวิจยั )
- ผู้รับผิดชอบ
- อนุกรรมการการศึกษา/รองผจก.
2. โครงการพัฒนาสวนต้ นแบบ
- วัตถุประสงค์
พัฒนารู ปแบบการทําสวนยางที่ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้
- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
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- ได้ศูนย์เรี ยนรู้สวนยางพาราต้นแบบ จํานวน 3 สวน
- ชุดความรู้การทําสวนยาง
- ผู้รับผิดชอบ
- ทีมวิจยั / อนุกรรมการฝ่ ายสวนยางพารา / หน.หน่วยโรงอัดก้อน
3. โครงการนําร่ อง GAP
- วัตถุประสงค์
เตรี ยมการระบบการเกษตรมาตรฐานสากลเพื่อการส่ งออก
- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
- มีศนู ย์เรี ยนรู ้ GAP
- ผู้รับผิดชอบ
- ทีมวิจยั / ผจก.
4. แผนปรับปรุ งโรงงานด้ วยการจัดสั ปดาห์ 5 ส./การประกวด
- วัตถุประสงค์
-

เพื่อปรับปรุ งมาตรฐาน/ความสะอาดของโรงงาน

-

เพื่อปรับมาตรฐานการทํางานของบุคลากรโรงงาน

-

จัดระบบการทํางาน ณ จุดรวบรวม

- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
- มีกลไก/กระบวนการทํางานในขั้นตอนการรับซื้ อ/รวบรวม
- การกําหนดรหัสสิ นค้าของเครื อข่าย
- มีมาตรการของการทํางานร่ วมกันระหว่างสหกรณ์-เครื อข่าย
- ผู้รับผิดชอบ
- ผจก./หัวหน้าหน่วยโรงอัดก้อน
5. แผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะกิจ
- วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการทํางานระหว่างฝ่ ายนโยบาย/ฝ่ ายจัดการเพื่อการบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
- มีการทบทวน/ปรับปรุ ง JD ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริ หารงานและแผนธุรกิจ
- มีการพิจารณากรอบตําแหน่งงานที่จาํ เป็ น

114

115
- ผู้รับผิดชอบ
- ประธาน/ผจก.
6. แผนธุรกิจยางพารา
- วัตถุประสงค์
ให้มีแผนการทํางานในอนาคต 3 ปี ที่สอดคล้องกับแผนที่กลยุทธ์ ได้แก่ แผนรวบรวมผลผลิต แผนจัดจําหน่ายตาม
ช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการเงิน การจัดทํางบการเงินล่วงหน้า
- ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
- มีแผนรวบรวมผลผลิต แผนจัดจําหน่ายตามช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการ
เงิน การจัดทํางบการเงินล่วงหน้า
- มีฐานข้อมูลสมาชิกผูป้ ลูกยาง/ระบบสารสนเทศ
- ผู้รับผิดชอบ
- ทีมวิจยั / ผจก.
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ความคิดเห็นของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ่ งออกยางพารา
THAI TECH RUBBER


ประวัติการจัดตั้ง +
ลักษณะการทําธุรกิจ

บริ ษทั ร่ วมทุน 3 บริ ษทั
‐ ศรี ตรัง
‐
‐

ITOCHU
SOUTH LAND

UNI MAC

บริ ษทั ร่ วมทุน ญี่ปุ่น
‐
มารู บินี่ คอปอเรชัน่
ผลิต ยางแผ่นรมควัน

ผลิตยางแท่ง ชนิด HTR 20

‐

การรับซื้ อ
นํ้ายางดิบ
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
ยางคัทติ้ง
ขี้ยาง



วิธีการจ่ายเงินค่ายาง



แหล่งนํ้ายางดิบ



แหล่งยางแผ่นดิบ


‐
‐
‐
‐

⁄

⁄

⁄

-

⁄

⁄
⁄

-

จ่ายเป็ นเช็ค

เช็ค / เงินสด

‐
‐
‐
‐
‐
‐



-

แหล่งยางแผ่นรมควัน

รับจากทุกแหล่ง
สกก. ย่านตาขาว
สกก. นราธิวาส
สกก. ภาคอีสาน
พ่อค้าคนกลาง
UNI MAC (ขายเศษยาง)
-

‐

-

‐

พ่อค้าคนกลาง

‐

พ่อค้าคนกลาง
ประมูล
เกษตรรายเล็ก

‐
‐

‐
‐
‐



แหล่งยางคัทติ้ง

‐
‐
‐
‐
‐
‐

รับจากทุกแหล่ง
สกก. ย่านตาขาว
สกก. นราธิวาส
สกก. ภาคอีสาน
พ่อค้าคนกลาง
UNI MAC (ขายเศษยาง)

ประมูล
สกก. ย่านตาขาว
สกก. / กลุ่มเกษตรกร
-
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แหล่งขี้ยาง

‐
‐
‐
‐
‐
‐

รับจากทุกแหล่ง
สกก. ย่านตาขาว
สกก. นราธิวาส
สกก. ภาคอีสาน
พ่อค้าคนกลาง
UNI MAC (ขายเศษยาง)



Market – Share

HTR 20

‐

บริ ษทั ส่ งออกในตรัง
มูลค่าการส่ งออกจาก
จังหวัด ตรัง
สัดส่ วนของบริ ษทั

‐
‐

‐
‐

ศรี ตรัง 2 สาขา
THAI TECH

ปริ มาณ
‐

ศรี ตรัง

10,000 ตัน

‐

THAI TECH 5,000 ตัน

-

ยางแผ่นรมควัน
‐ ศรี ตรัง
‐ ไทย ยูเนี่ ยน
‐ ไทย ฮัว่ (ทํา HTR)
สัดส่ วน
‐ ศรี ตรัง เป็ น อับดับ 1
‐ UNI MAC เป็ น อับดับ
2





ปัญหาที่บริ ษทั พบภายใน
ธุรกิจ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ส่ งออก

‐

‐

‐
‐

‐

มีการแย่งซื้ อวัตถุดิบ
เพราะมีโรงงานยางพารา
มาก ชาวสวนจะดูราคา
แล้วผลิตตามความ
ต้องการของตลาดเช่น
เกษตรกร มีทางเลือก
เยอะ นํ้ายางราคาสู ง
เกษตรกรที่จะขายนํ้ายาง

‐

ไม่ค่อยพบปัญหา
เนื่องจากมีการแบ่งพื้นที่
ของตลาด
มีการแก้ปัญหาโดยการ
ตั้งโรงงานใกล้แหล่งผลิต
ปัญหาเรื่ องการขนส่ งไม่
มีท่าเรื อขนาดใหญ่ ทําให้
เสี ยค่าขนส่ งหลายต่อ ทํา
ให้ ต้นทุนในกานขนส่ ง
สูง
อินโดนีเซี ยเป็ นคู่แข่งที่

‐

‐

‐

‐

คุณภาพ ของยางที่ซ้ื อมา
จากเกษตรกรไม่ได้
มาตรฐาน
เกษตรกรมีการผสม
วัตถุดิบชนิดอื่นลงไปใน
ยางพารา
ปัญหาในเรื่ องการตกลง
ราคาในแต่ละช่วงส่ งผล
ถึงกําไร
การควบคุมราคายาง
ยางพารามีราคาที่ไม่
แน่นอน
คุณภาพของยางพารา
ลูกค้ามีความต้องการ
ยางพาราคุณภาพที่สูงแต่
ซื้ อในราคาเท่าเดิม
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สําคัญ
ราคาถูกแต่คุณภาพตํ่า


ปัญหาทัว่ ไปเกี่ยวกับสวน
ยางพารา / ธุรกิจยางพารา



การทําธุรกิจร่ วมกับ สกก.
ย่านตาขาว

‐

เกษตรมีการผสมวัตถุดิบ
ชนิดอื่นลงไปใน
ยางพารา
เช่น แป้ ง , หิ น , รองเท้า
ฟองนํ้า, ถุงมือ , สารเคมี
ทําให้ผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์ ไม่มีคุณภาพ
เสี่ ยงสูง

‐

ชาวสวนน่าจะมีการทํา
สวนยางมีคุณภาพมากขึ้น
ไม่มีการผสมวัตถุดิบ
ชนิดอื่นลงไปใน
ยางพารา

‐ เป็ นประจํา โดยเฉพาะขี้

‐

เป็ นครั้งคราว ส่ วนใหญ่
สกก. ย่านตาขาว จะนํา
ยางไปขายผ่านการ
ประมูล

ยางและยางคัทติ้ง



ความเห็นของบริ ษทั ที่มีต่อ
สกก. ย่านตาขาว

‐

อยูใ่ นระดับที่ดี มีปัญหา
แล้วคุยกันได้ตกลงกันได้

‐

ไม่ค่อยมีความมัน่ ใจเนื่อง
มีเกษตรกรผสมวัตถุดิบ
ชนิดอื่นลงไปใน
ยางพารา บางครั้งยางไม่
มีคุณภาพเก็บไว้นาน
เกินไป



ความเห็นของบริ ษทั ถ้า
สกก. ย่านตาขาว จะ
ดําเนินการส่ งออกยางเอง

‐

ต้องมีทุนและผูม้ ีความรู้
ในการผลิต
มีการแข่งขันสูง ลงทุน
แล้วอาจไม่คุม้ ทุน
ขบวนการผลิตต้องมี
มาตรฐาน
มีการประสานงาน
ร่ วมกับบริ ษทั หรื อ
โรงงานที่ผลิตยาง
compound ยางแผ่น
รับจ้างผลิตจากโรงงาน
ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไป
เป็ นของตัวเอง

‐

ต้องมีการปรับปรุ งเรื่ อง
คุณภาพถ้าทําให้บริ ษทั มี
ความมัน่ ใจได้เรื่ องการ
ส่ งออกไม่น่าจะมีปัญหา
ทําให้มีความน่าเชื่อถือ

‐
‐
‐

119

120


อนาคตส่ งออกยาง/
แนวโน้มความต้องการ

‐

‐



การแข่งขัน / ประเทศ
คู่แข่ง

‐

‐

ความต้องการยางขึ้นอยู่
กับอุตสาหกรรมรถยนต์
ถ้ายังมีรถยนต์อยูก่ ย็ งั มี
การผลิต ความต้องการ
ยางแต่ละชนิดแตกต่าง
กันตามวัตถุประสงค์ใน
การผลิต
มีขบวนการผลิตที่ลด
ความสิ้ นเปลืองยางใน
ขั้นตอนการผลิต

‐

นํ้ายางกับยางแท่งจะมี
ความต้องการมากขึ้น ยาง
แผ่นรมควันจะมีความ
ต้องการลดลง เนื่องจาก
ยางแท่งจะสามารถ
ควบคุมคุณภาพได้

มีความได้เปรี ยบ
เนื่องจากมีประสงการณ์
ในการผลิตสูง THAI
TECH มีเทคโนโลยี
product มีคุณภาพสู ง
อาจมีความแตกต่างกัน
ในด้าน marketing
ต่างประเทศมีความ
ต้องการยางพารา และ มี
การกระจายการซื้ อใน
หลายๆประเทศเพื่อ
ป้ องกันการบริ หารความ
เสี่ ยงในระบบตลาด

‐

มีปัญหาเรื่ องการตัดราคา
ของยางพารา เกษตรกร
จะเลือกขายยางตามความ
ต้องการของตลาดที่ให้
ราคาสูง
มาเลเซี ยมีความได้เปรี ยบ
กว่าเนื่องจากสามารถ
ผลิตได้ในราคาที่ต่าํ กว่า
รัฐบาลไม่มีการควบคุม
คุณภาพของยางทําให้
แข่งขันกับต่างประเทศ
ได้ลาํ บากและคุณภาพ
ยางพาราในแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกัน

‐

‐



แนวโน้มราคาในช่วง พย.
– ธค. 52

‐

มีแนวโน้มว่าราคาจะ
สูงขึ้น

‐

มีแนวโน้มว่าราคาจะ
สูงขึ้นแต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามราคา
ของนํ้ามันและเศรษฐกิจ
โลก



แนวโน้มราคาในช่วงปี

‐

ขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ
โลกและราคานํ้ามัน

‐

ขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ
โลกและราคานํ้ามัน

‐

ฤดูกาล ช่วงฤดูฝนราคา
ยางจะสูงเนื่องจากผลิต

‐

ภาวะเศรษฐกิจโลก
ราคานํ้ามัน
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ปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของราคายาง

‐

120
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‐
‐
‐

ได้นอ้ ย
ราคานํ้ามันเพราะราคา
ยางขึ้นลงตามราคานํ้ามัน
ภาวะเศรษฐกิจโลก
รัฐบาลทําการแทรกแซง
ราคาทําให้ตน้ ทุนการ
ผลิต (วัตถุดิบ) สูงกว่า
ราคาขาย

‐
‐

นโยบายของรัฐบาล
ราคาของยางพาราในแต่
ละประเทศเพราะผูผ้ ลิต
จะเลือกซื้ อยางพาราใน
ประเทศที่มีราคาตํ่ากว่า
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ภาพกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ จากยางแผ่ นรมควัน
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ของกลุ่มเกสรตกรทําสวนธารนํา้ ทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
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ภาพโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด์ ของบริษัทยูโรม่ ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ตารางวิเคราะห์โครงการ 15 ปี

ยางแผ่นรมควัน
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์ (Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน/เงินเดือน
3 ค่าจ้างหีบห่อ/ค่าวัสดุในการอัดก้อน
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าดอกเบีย้
6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าพาหนะ
7 ค่าเช่า/ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ+ค่าบริการส่งออก
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์ สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 5,000 ตัน
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

5,745,000,000
5,745,000,000

4,572,229,138
4,572,229,138

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

5,446,125,000
7,920,000
37,500,000
1,800,000
15,750,000
2,340,000
14,850,000

4,334,365,782
6,303,230
29,844,838
1,432,552
12,534,832
1,862,318
11,818,556

105,000,000
82,500,000
0
5,713,785,000
5,722,785,000
22,215,000

83,565,546
65,658,643
4,547,386,295
4,556,386,295
15,842,843 -

0

1
-

9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

2

3

4

5

6

7

8

383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000
383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

-

-

-

-

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000
383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000

363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
7,000,000 7,000,000 7,000,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000

ผลการวิ เคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

21.94%
15,842,843
1.00
4.32

128

129

ตารางวิเคราะห์โครงการ 15 ปี

ยางแผ่นรมควัน
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์ (Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน/เงินเดือน
3 ค่าจ้างหีบห่อ/ค่าวัสดุในการอัดก้อน
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าดอกเบีย้
6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าพาหนะ
7 ค่าเช่า/ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ+ค่าบริการส่งออก
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 5,000 ตัน ได้รบั เงินสนับสนุน 5 ล้านบาท
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

5,745,000,000
5,745,000,000

4,572,229,138
4,572,229,138

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

5,446,125,000
7,920,000
37,500,000
1,800,000
15,750,000
2,340,000
14,850,000

4,334,365,782
6,303,230
29,844,838
1,432,552
12,534,832
1,862,318
11,818,556

105,000,000
82,500,000
0
5,713,785,000
5,717,785,000
27,215,000

83,565,546
65,658,643
4,547,386,295
4,551,386,295
20,842,843 -

0

1
-

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

2

3

4

5

6

7

8

383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000
383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

-

-

-

-

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000
383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000

363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
156,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000
990,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
7,000,000 7,000,000 7,000,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000
2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000 2,081,000

ผลการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

51.93%
20,842,843
1.005
1.92
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ยางแผ่นรมควัน
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)

1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์ (Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน/เงินเดือน
3 ค่าจ้างหีบห่อ/ค่าวัสดุในการอัดก้อน
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าดอกเบีย้
6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าพาหนะ
7 ค่าเช่า/ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ+ค่าบริการส่งออก
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 2,000 ตัน
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

2,298,000,000
2,298,000,000

1,828,891,655
1,828,891,655

6,884,150
6,884,150

6,884,150
6,884,150

2,157,300,000
3,960,000
15,000,000
1,440,000
8,625,000
1,800,000
5,940,000

1,716,913,824
3,151,615
11,937,935
1,146,042
6,864,313
1,432,552
4,727,422

42,000,000
33,000,000
0
2,269,065,000
2,275,949,150
22,050,850

33,426,218
26,263,457
1,805,863,379
1,812,747,529
16,144,127 -

0

1
-

6,884,150
6,884,150
6,884,150
6,884,150

2

3

4

5

6

7

8

153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000
153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000

-

-

-

-

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000
153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000

143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000

ผลการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

27.27%
16,144,127
1.009
3.57

130

131
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ยางแผ่นรมควัน
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์ (Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน/เงินเดือน
3 ค่าจ้างหีบห่อ/ค่าวัสดุในการอัดก้อน
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าดอกเบีย้
6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าพาหนะ
7 ค่าเช่า/ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ+ค่าบริการส่งออก
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 2,000 ตัน ได้รบั เงินสนับสนุน 3 ล้านบาท
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

2,298,000,000
2,298,000,000

1,828,891,655
1,828,891,655

3,884,150
3,884,150

3,884,150
3,884,150

2,157,300,000
3,960,000
15,000,000
1,440,000
8,625,000
1,800,000
5,940,000

1,716,913,824
3,151,615
11,937,935
1,146,042
6,864,313
1,432,552
4,727,422

42,000,000
33,000,000
0
2,269,065,000
2,272,949,150
25,050,850

33,426,218
26,263,457
1,805,863,379
1,809,747,529
19,144,127 -

0

1
-

3,884,150
3,884,150
3,884,150
3,884,150

2

3

4

5

6

7

8

153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000
153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000

-

-

-

-

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000
153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000

143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
575,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000
396,000

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000
1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000 1,929,000

ผลการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

49.54%
19,144,127
1.011
2.01

131

132

ตารางวิเคราะห์โครงการ 15 ปี

ยางคอมปาวด์ ขนาด 2,000 ตัน
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์(Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)

รวม

มูลค่าปจั จุบนั

2,400,000,000 1,910,069,614
2,400,000,000 1,910,069,614

1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
30,000,000 30,000,000
รวม(Fix cost)
30,000,000 30,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2,100,000,000 1,671,310,912
2 ค่าแรงงาน
45,000,000 35,813,805
3 ค่าวัสดุในการอัดก้อนและหีบห่อ
15,000,000 11,937,935
15,000,000 11,937,935
4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
5 ค่าใช้จ่ายในการส่งออก (ค่าบริหาร/เงินเดือน) 22,500,000 17,906,903
6 เลีย้ งพาหนะ
15,000,000 11,937,935
7 ค่าประกันอัคคีภยั
300,000
238,759

0
-

30,000,000
30,000,000
-

8 เงินสมทบกองทุนฯ
42,000,000 33,426,218
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ
75,000,000 59,689,675
10
0
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M) 2,329,800,000 1,854,200,078
รวมต้นทุน
2,359,800,000 1,884,200,078 30,000,000
ผลประโยชน์สทุ ธิ (Net benefit)
40,200,000 25,869,536 - 30,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

140,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

2,800,000
5,000,000
155,320,000
155,320,000
4,680,000

ผลการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

13.16%
25,869,536
1.01
6.41
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ตารางวิเคราะห์โครงการ 15 ปี

ยางคอมปาวด์
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์(Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน
3 ค่าวัสดุในการอัดก้อนและหีบห่อ
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าใช้จ่ายในการส่งออก (ค่าบริหาร)
6 ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง + บํารุงรักษา + ค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ
7 ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 2,000 ตัน ได้รบั เงินสนับสนุน 10 ล้านบาท
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

2,400,000,000
2,400,000,000

1,910,069,614
1,910,069,614

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

2,100,000,000
45,000,000
15,000,000
15,000,000
22,500,000
15,000,000
300,105

1,671,310,912
35,813,805
11,937,935
11,937,935
17,906,903
11,937,935
238,836

42,000,000
75,000,000
0
2,329,800,105
2,349,800,105
50,199,895

33,426,218
59,689,675
1,854,200,155
1,874,200,155
35,869,459 -

0

1
-

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

2

3

4

5

160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

-

-

-

-

6

7

8

160,000,000 160,000,000 160,000,000
160,000,000 160,000,000 160,000,000

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
20,000
20,001
20,002
20,003

140,000,000 140,000,000 140,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
20,004
20,005
20,006

140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
20,007
20,008
20,009
20,010
20,011
20,012
20,013
20,014

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
155,320,000 155,320,001 155,320,002 155,320,003
155,320,000 155,320,001 155,320,002 155,320,003
4,680,000 4,679,999 4,679,998 4,679,997

2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000
155,320,004 155,320,005 155,320,006
155,320,004 155,320,005 155,320,006
4,679,996 4,679,995 4,679,994

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
155,320,007 155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014
155,320,007 155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014
4,679,993 4,679,992 4,679,991 4,679,990 4,679,989 4,679,988 4,679,987 4,679,986

ผลการวิ เคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

22.25%
35,869,459
1.02
4.27
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ตารางวิเคราะห์โครงการ 15 ปี

ยางคอมปาวด์
รายการ/ปี
ผลประโยชน์ (Benefit)
1 การส่งออก
รวมผลประโยชน์(Benefit)
ต้นทุน(Cost)
ค่าลงทุน (Fix cost)
1 โรงเรือน เครือ่ งอัด และอุปกรณ์
รวม(Fix cost)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
1 ซื้อยางพารา
2 ค่าแรงงาน
3 ค่าวัสดุในการอัดก้อนและหีบห่อ
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าใช้จ่ายในการส่งออก (ค่าบริหาร)
6 ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง + บํารุงรักษา + ค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ
7 ค่าประกันอัคคีภยั
8 เงินสมทบกองทุนฯ
9 ค่าขนส่งไปท่าเรือ
10
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ(O&M)
รวมต้นทุน
ผลประโยชน์ สทุ ธิ (Net benefit)

ขนาด 2,000 ตัน ได้รบั เงินสนับสนุน 15 ล้านบาท
รวม

มูลค่าปจั จุบนั

2,400,000,000
2,400,000,000

1,910,069,614
1,910,069,614

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

2,100,000,000
45,000,000
15,000,000
15,000,000
22,500,000
15,000,000
300,105

1,671,310,912
35,813,805
11,937,935
11,937,935
17,906,903
11,937,935
238,836

42,000,000
75,000,000
0
2,329,800,105
2,344,800,105
55,199,895

33,426,218
59,689,675
1,854,200,155
1,869,200,155
40,869,459 -

0

1
-

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

2

3

4

5

6

7

8

160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

-

-

-

-

-

-

-

9

10

11

12

13

14

15

160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
20,000
20,001
20,002
20,003
20,004
20,005
20,006

140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
20,007
20,008
20,009
20,010
20,011
20,012
20,013
20,014

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
155,320,000 155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004 155,320,005 155,320,006
155,320,000 155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004 155,320,005 155,320,006
4,680,000 4,679,999 4,679,998 4,679,997 4,679,996 4,679,995 4,679,994

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
155,320,007 155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014
155,320,007 155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014
4,679,993 4,679,992 4,679,991 4,679,990 4,679,989 4,679,988 4,679,987 4,679,986

ผลการวิ เคราะห์
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR)
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV)
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี )

30.63%
40,869,459
1.02
3.21
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